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RASHTRAPATIS BLESSINGS 

i am delighted to go through the Volumes of 

Andhra Mahabharata edited by Professor K. Lakshmi- 

Ranjanam and other scholars. 1 wish this great°work 

by these estimable persons and scholars every success. 

(నడా) V. ౪. GIRI 

Rashtrapati Nilayam 

Bolarum (A, P.) 

9-10-1969. 
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FOREWORD 

The publication of Volumes 3 and 4 of the Critical 

Edition of Andhra Mahabharata, in quick succession, 18 an 
achievement, which the Editorial Board can be proud of. 
Volume 3 consists of Virata and Udyoga parvas and Volume 

4 consists of Bhishma and Drona Parvas. As scholars are 

aware the entire Telugu Mahabharata from Virata parva is 

the work of poet Tikkana Somayaji who rendered it in 

Telugu from the Original Sanskrit. The poet has succeeded 

{n preserving the Original beauty 80 well that even scholars 

find it difficult to imagine that the work is a translation. 

Tikkana is, therefore, rightly acclaimed as one of the greatest 

of Telugu poets. 

Ttis hardly nécessary for me to re-iterate that the 

Mahabharata is among the world’s greatest epics. It is not 

only a Poetical record of great deeds but a treasure of 

knowledge and wisdom revealing a great philosophical and 

psychological insight into human nature. It upholds the 

great moral and ethical values that should guide human 

conduct, which are of relevance even in the contemporary 

world. The book is, therefore, worthy of study not merely 

because it is & master-piece of poetry but because it is also 

a source of inspiration and even 601406 in life’s struggle. 

These two volumes like the earlier ones are based on a 

critical study of a large number of palm-leaf, manuscript8, 

collected from different parts of the State and edited by a 

team of competent scholars in Telugu, I again thank the Go- 
vernment of India and the Government of Andhra Pradesh for 
providing the necessary fiaancial assistance to enable the 
Publication of this great work and it is my hope that the aid 
will continue till the entire work 18 °published as planned. 
The progress made 80 far would, Ihave no doubt, fonvifoe 

+he Governments of the quality of thework. Lam also deeply 

grateful to the authorities for having given me the privilege 



of writing the foreword for these two ₹010068 even though 
my own connection with the University i is now remote. 

. Ttake this opportunity to congratulate the Editors వ 
their colleagues for an excellent collaborative performancé 
న్ et vicarious satisfaction from the success of this project, 
as it was initiated in my time, though the credit for cohivinc- 
ing me and the Syndicate of the Osmania University of 
ine worthwhileness of the project should go to Prof. 

. Lakshmi Ranjanam whose persistent advocacy overcame 
gir doubts about the feasibility of 80 vast a project as this. 
When completed it will be more than a critical edition of 
Andhra Mababharata but will, Tam confident, be a Defint: 
five Edition. 

ర. REDD! 
13—11—1970 



భ[దం క్జేభిః శృణు యామ దేవాః | 

భదం పశ్యేమాత భిర్య జ[త్రాః ॥ 

నారాయణం నమస్కృత్య 

నరం చై వ నరో_త్తమమ్ 

దేవీం సరస్వతీం చై వ 

తతోజయము దిరయేత్ ॥ 

ANDHRX MAHABHARATA 

CRITICAL EDITION - VOLUME IV 

PREFACE 

The Editorial Board of the Andhra Mahabharata Project, 
Osmania University has pleasure in presenting to the Assemblies 
of Jearned men of Andhra the IV Volume of the Critical Edition, 

consisting of the Bhishma and Drona Parvas. The Yudha 
Panchaka or the War cantos of the Mahabharata is the crux of 
the great epic as the whole story revolves on the hinge of the 
famous Kurtkshetra battle. Indians believe that the battle 
fought on the field of Kurukshetra is not the sordid fight between 
contending kinsmen but it is a battle between Dharma, Righte- 
ousness and Adharma, unrighteousness. Hence this ancient 

battle field is justly called ‘Dh rma Kshetra’,* the battle ground 
of Right. Apart from it bein the arena where Dharma scored 
against Adharma, the Kuruks etra is the holy field where Lord 
Krishna delivered the divine message of Bhagavadgita to Arjuna 
the greatest warrior of all times and climes. Therefore the war 
cantos have a perpetual interest to the heroes of India and to 
the Philosophers of India. 

© న » 

These Parvas were rendered into Telugu by the greatest of 
Telugu poets Tikkana Somayhii, who is honoured with the title 
‘Kavibrahma’. We dealt with in detall about his life and times in 
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మనకు కెలియరావు. రామాయణమునందు మవోయుద్ధవర్షన కలదు. కాని యందు పాల్గొనిన 
వారిలో రామలక్మణులును రావణేం[దజిత్తులును తప్ప తక్కిన వారందరును (ముక్కడి మూక 
లనియే చెప్పవచ్చును. రామలత్మణు లిరువురే పరమధానుష్కులు, రావణుకును ఆతని కుమారు 
డును ధనుర్వేదవిదులై నను 'దాళరథులకు ఈడుకారు. రాక్షసులును - వానరులును గూడ 
[వధానముగ చేవాబలముమీద ఆధారవడినవారే. వారి ఆయుధములు శిలలు వృవములు 

మునలములు మొదలయినవి. యుద్దతం[త కౌళలమును బట్టి చూచినచో 'రామరావణయుద్దము 
దొమ్మియుద్దముగా మా|తమే భాసించును. రాళసులు కూటయుద్దనిపుణులు. ఇం “జిత్తు 
మాయాయుద్ద మును సాగించుటకు యత్నించి విఫలుడ య్యొను, (శ్రీరాముడు అలౌకిక వీరుడు. 
ఆయన మూర్తీభవించిన ధగ్మము. “రామః సత్యశంగరః" అనియు “యన్య బిభ్యతి చే వాళ్ళ 
జాతరోవస్యసంయుగే అనియు వాల్మీకి ఆయనను నంభావించెను. 

తో 

బు సద కాలము=దాశ రాజసం|గామము 

రామాయణ కాలమునకు ఇంకను వెనుకకు పోయి వేదయుగమునంచే యుద్దతంత్ర 
లీజములను మనము కాంతుము. రుదుడు యుర్ధాధి దేవతగను బిభేతవ్యుడుగను వేదమునందు 
కాన్చించును ఆయనకోవము భయంకర మైనది. (వసాదము ళుభకరమైనది. ఆయన చావ 
ధారి “నమస్తే రుద్ర మన్యవ ఉతోత ఇషవే నమః నమస్తే అన్తుధన్వనే” ఓ రు[చా! నీకోపమునకు 
నమస్కారము. నీశఠ మునకు నమస్కారము. _నీధనస్సునకు నమస్కారము! దీనినిబట్టి వేద 
కాలమున క ఆర్యులయందు ధనుశ్వేదవిజ్ఞానము చెలక్రొనె ననుట విదితమగుచుళ్నది. బుగ్వే 
దములో వ స్షింపబడిన చాశ రాజయున్దము నందు రణసంబంధ మైన ఎత్తుగడలు, చానికి [పతివిధా 
నములు మొదలై నవి మనకు కన్పించును. 

దివోదాసుని కుమారుడై న సుచానుడు ఆర్యరాజన్యుడు. తర్మడివలెనే ఈతడును 
గొప్పవి జేత. ఆకాలమునం . చార్యులు సింధునదికి ఉవనదులై న పంచనదుల [వొాంతమున వసించు ' 
చుండిరి. వారు యజ్ఞ శీలురై ఇం[దుడు వరుణుడు, అగ్ని, మితుడు, మరుత్తులు మున్నగు. 
చేవతులను ఆశరాధించుచుండిరి, ' పంచనదముల కావల అనార్యజనులు బలవ త్తరులై దుగ్గాది 

[ వలిస్టలయుద్ధసాధనములు 'గలీగయుండిరి."- ఆర బ్రగణములలో భరతులు, " యదువులు; అనువులు, 
 బువుస్టలు మున్నగు తెగలచా రుండిరి, భరతుపీశే తృత్సులని “వేరు గలదని సాయణాచా 
శపులవార్లు వచించిరి. . , దివోచానసుచాసులు భరత _ తృత్సుగణమునకు ఇెందిననారు. వీరు 

“౧. మైనంశకతగణమువారు ఇతర ఆర్యగణములను అనార్యులను గూడ జయించి వకచ్చ| తాధిపత్య 
మునుగెస్టామించుటకు దిద్దకంకణుల్లై యుండిరి. దివోదాన సుదానులకు భార ద్వాజులు, వాసి 



Critical Apparatus 

Bhishma Parva 

1. అ Bhishma Parva - Andhra Sahitya Parishat, Kakinada - 

Noy 204/16 (1643). Palm leaf. Leaves 68. Condition dama- 
ged. Complete and writing good. 

2. ఆ Bhishma, Drona, Karna, Salya, Sowptika Parvas-Andhra 

Sahitya Parishat, Kakinada- No. 159/15, Palm leaf. Total 
leaves 357. Bhishma Parra, contains |-81 leaves, Com- 
plete. Condition fair. Dates are given at the end of each 

Parva alorg with the details of the scribe, 

Bhishma : Vikrama, Chaitra 2 Friday. The date 
corresuords to 31—3—1820 though Paksha is not given. 
The Paksha according to the date is Bahula. Kopparti 
Venkanna son of China Ramesam is the scribe. At the end 
of Drona Parva the date given is Vikrama, Pushya Suddha 
2 Friday - corresponding to the English date (5—1—1821t)}. 
Koppar'i Venkania sin of China Ramesam 600186 for self 
as pemthe copy of Fammala Mrtyunjayudu whose copy was 

written by¥ellapregada Ramanna.At the end ofKarna Parva 

it is stated that Kopparti Venkanna son of China Rame- 
sam 092166 for self as per the copy of Challapalle Kodanda 

Ramaiah whose copy was written by Chanduri Paperfa. 

Date : Vrisha, Chaitra Suddha 10 Wednesday. Correspon- 
ding to({12—4—1821).The same Venkanna completed copy- 
ing Salya Parva on Vrisha, Sravana Suddha 14 Sunday 
(12-6-1821). Herein, the scribe slated that he belonged to 

Sitarampuram. Sowptika was completed by the scribe on 

Chitrabhanu Aswija Suddha 7$ Thursday {the data is not 

Correct). | 
త _ 

3. ఇ Bhishma Parva — Andtka Sahitya Parishat, Kakinada No. 

11/16. Palm leaf. 



il 

4. ఈ Bhishma Parva - Andhra Sahitya Parishat, Kakinada. 

No. 142/15. Palm leaf. 

5. & Bhishma and DronaParvas-Andhra SahityaParishat,Kakin- 
ada. No. 223/16 Palm leaf. Complete. Leaves 326. 
Bhishma Parva J-123 leaves. Condition fair but leaves 

are damaged at both ends. Seribe : Krishnama Nayudu 
copied for self. Manuscript belongs to Jamgu Rangaiah. 
Date : Vibhava, Vaisakha Suddha Tadiya. Wednesday 
(28-4-1805, is found at the end of Bhichma Parva, At the 
‘end of Drona Parva - the scribe Ramalingaiah copied for 
Krishnama Nayudu. The date is Vibhava, Vaisakha Sud- 
dha 10 Thursday : May 5, 1808. 

6. ఊ Andbra Sahitya Parishat, Kakinada No. 145/15. Palm- 
leaf. Bhishma, Drona, Karna, Salya, Sowptika, Stri Par- 
vas. Complete. Leaves 398. Bhishma Parva starts with 
the first leaf and concludes with 83rd leaf. Condition 
good. Appanna son of Kondappa copied the entire manu- 
script and completed on Pramoduta Jyestha Bahula Pam- 
chami (No week day is given). 

7. 9 Andhra Sahitya Parishat, Kakinada No. 210/16. Palm leaf 
Bhisma, Drona and Mahaprasthanika. Leaves.220. Bhishma 
covers first 72 leaves. Complete and condition good. At 
the end of each parva, the scribe and the details of dates 
were given. Bhishma : Gandavaram Narayana Reddi son 
pf Buchi Reddi comp'eted copying Bhishma Parva on 
Virodhi Aswayuja Bahula 10 Friday ' 23-10-1829) Drona 
జాణ on Vikriti Ashada Suddha 9 Tuesday (29-6-1830) 
ind Mahaprastanika Parva on Khara Phalguna Bahula 9. 
Week day is not given. (Sunday 25-3-1832). | న 

ల. SAndhra Sahitya Parishgt No. 2/16 (1354) Palm leaf. Bhi- 
shmes Parva 91 leaves. Condition damaged complete. 
Weitinf. clear. 

9. .ఐ Andhra Sahitya Parishat, Kakinada No.. 163/15. Palm leaf. 
Santi-Parva incomplete and Bhishma Parva complete. 

క --_ -- 



Hil 

Leaves 191. Bhishma Parva contains from 74to 191 lea- 
veg. Condition good. Sitanna son of Dwibashi Jagganna 
copied Bhishma Parva and presented itto Potamsetti 
Rajayya. on Vikrit Phalguna Suddha 5 {Week day not 
given) 

*0. ఒ Andhra Sahitya Parishat, Kakinada No. 181/16. Palm leaf. 

ll. & Andhra fahitya Parishat, Kakinada. No. 209/16 (290) 
Palm leaf. Bhishma Parva. (cn plrte. 1-122 leaves. Con- 
dition good. Appearance old. Nattam Venkatanarayans 
presented the manuscript to the above Parishat, Kaki- 
nada. 

12. బొ Andhra Sahitya Parishat, Kakinada. No. 160/15. Palm 
leaf. 326 leaves. Bhishma, Drona, Karna, Salya, Sowptika. 
Stri, Aswamedha, Asramavasa, Mousala, Mahaprasthanika 
and Swargarohana Parvas. Santi and Anusasanika are 
not included in the text. Bhishma Parva contains 59 
leaves. No details of scribe and date are given. 

13. క Andhra Sahitya Parishat, Kakinada. No.172/16. Palm leaf. 

14. ® Andhra Sahitya Parishat, Kakinada. No. 7/17 (2313) 
Palm leaf. Bhishma Parva complete £5 leaves. Condition 

good and complete. Date : Vijaya Margasira Bahula 13, 
(No week day is given) Scribe : Venkanna son of Vipparla 

Manga Raju. 
6 ఇ 

15. గ Andhra Sahitya Parishat, Kakinada. No. 15/16. Palm 
leaf. Complete. Good. Date : Swabhanu Aswija Bahula 12. 

(Week day is not given) fSatani Narsanna copied for 

Talanki V+nkatachalamanna. 

16. ఘ Andhra Sahitya Parishat, Kakinada. No. 192/16. Palm 

leaf. Bhishma Parva. Complete. Good. Date : Sowmya 

Vaisakha Suddda 7 Sthira Varam (2—5—1789). 
థి © 

17. చ Andhra Sahitya Paristat, Kakinada. No. 179/ 5. Palm 

* leaf. క్ 



iv = 

18. జ Andhra Sahitya Parishat, Kakinada. No. 2274616 (3451) 
Sritala variety. Bhishma Parva, 27 leaves. Complete. 
Very very small letters. Date given on fhe first leaf of 
the manuscript. Plavanga Jyestha Bahula, 14T hursdagy, 
(14—6—1787) No further details are found. 

19. రు Osmania University Library. No. 952. Palm leaf. Leaves 
316. bhishma and Drona Parvas. Complete and condi- 
tion good. At the end of lst canto of Bhishma Parva the 
followiug verse is found. 

అరయగ పంక్రి చక్కదన మకరపొంకము [వాతతవ్చు నే 

నెరుగని లేఖనత్వ మిదియేమని తజ్జులు తిట్ట బోకుడీ 

వారికథ (వాసినం చదివినంతియ చాలును తప్పులెంతురా 

చేరుకుకు వంకలూడినను చేదనవచ్చునె సార మెంచుడీ. 

20. ట Osmania University Library. No. 888. Plam leaf. Lsaves 
194. Contains Bhishma from ist to 85 leaves and Drona 
Parva from 86 th leaf to 194, up to 4th Canto 337 prose. 
Fifth Canto is not found. Condition good. 

Osmania University Library. No. 892. Paim leaf. Leaves 
193. Bhishma contains 1-82 leaves and then Drona Parva 
Condition good and complete. Date: Kalayukti Adhika 
Sravana Bahula 12 Thursday (9—8—1798). “ 

T.MS.S.M. Library, Tanjore. No. 64. Palm leaf. Leaves 

ఫట, Bhishma Parva is spread over 82 to 140 leaves. Condi- 
ion good. -~ 

23. త Andhra Sahitya Parishat, Kakinada. No. 143/16. Palm 
leaf. Leaves 181. Bhishma Parva contains 45 leaves’ 
Manuscript also contains Drona, Karna, Salya, Sowptika 

_ parvas. At the end of Karna 'Parva, the following note 
is found. డా 

. Phabhava Sravana Saddha 11 Saturday (14—8—1807). 
Manuscript concludes with the following details. Pattabhi- 
tamudu son of Maturi RAmachandra copied Bhishma, 
Drora, Karna, Salya, Sowptika Parvas as per the copy | of 



ఇ 

శి. 

vy 

Durgaraju Buchi Raju. Date: Prabhava Kartika Suddha 
15 Saturday. (15—11—1807). 

Handwriting is strikingly beautiful. Each leaf con - 
tains 14 lines, and each line has 150 letters approximately. 

24. ద Bhishma, Drona, Karna, Salya, Sowptika Parvas. Palm 
leaf. 384 leaves. Bhishma Parva included in 1-7 - leaves. 
Manuscript is complete and in good condition. This is 
obtained from the Trustees Sri Kanyaka Parameswari 
Temple Vayalpad, Chittoor District. 

25. న Andhra University Library, Waltair, No. T. IITI. T. 563-1 

26. 

27. 

28. 

29, 

30. 

fr i 

టు ఫం ల ౬౬ ఇ లి ౮ 

ప 

టు 

మ 

Palm leaf. Leaves 184 ౨0150004 Parva. Incomplete. 
Condition damaged. 
Andhra University Library, Waltair. No. 109. Palm leaf 
No. of leaves 336. Manuscript contains Bhishma, Drona 
and Karna Parvas. Bhishma Parva is contained in the 
first 94 leaves. Complete’ 
S. V. University, Tirupati. No. 582. Bhishma Parva. Palm 
leaf. Leaves 112. Condition good. Date: Krodhi Bhadra- 
pada Suddha 13 Friday (21-8-1724) Konda Jogi Raju 
copied as per the copy belonging to Kavali family. 
ఏ. V. University Library, Tirupati. No. 581. Bhishma 
Parva 1-98 leaves. Condition good. Complete. Scribe : 
Sunkara Venkanna copied as per the copy of Chaganti 
Ummanna. Date : Sarvadhari Phalguna Suddhal0 Sthira- 
varam: (14-3-18౬9). 

య T-M. న. న. M. Library, Tanjore. No. M. 63. Palm leaf. Bhi- 
shma Parva, 1-92 leaves. Complete and condition good. 

ర Theosophical Society Library, Adyar,Madras. No. 75075. 

, lete in extent. 

Palmleaf. 1-124 leaves.The Manuscript also containsAswa- 
medha, Asramavasa, Mousala, Mahaprasthanika and var 

arohana Parvas. Condition fair. 

For description of these symbols, please see the 

introduction of* Volume క. Adi & Sabha parvas. 

heosophical Society Libray, Adyar, Madras. No. 75051. 
Bhishma, Drona, Karna, Salya parvas. Bhishmg parva 
spread oyer 285 leavgs. Coadition injured but comple- 

bel 



Critical Apparatus 

Drona Parva 
Ca 

1. అ Drona Parva. Andhra Sahitya Parishat, Kakinada No. 
160/15. Palm leaf (same as discribed under భా (No. 12) 

of Bhishma Parva). 
2. ఆ Drona Parva. Andhra Sahitya Parishat, Kakinada. No. 

* 159/15. Palm leaf. (Same as described under ఆ (No. 2) of 

Bhishma Parva. 
3. ఇ Drona Parva. Andhra Sahitya Parishat, Kakinada. No. 

142/15. Palm leaf. 
4 § Drona Parva. Andhra Sahitya Parishat, Kakinada. No. 

21/16 (Same as described under ఎ (No. 7) of Bhishma 

Parva.) 

5, & Drona Parva. Andhra Sahitya Parishat, Kakinada, No.7/17 

(Same as described under ఖ (No. 14) of Bhishma Parva). 

6. ఉఊ Drona Parva. Osmania University Library, Hyderabad. 

No. 892. Palm leaf (Same as described under డ (No. 21) of 
Bhishma Parva). 

T. ఏ Drona Parva. Osmania University Library. Hyderabad 

No. 888. Palm leaf (Same as described under ట (No. 20) of 
Bhishma Parva). 

8. ఎ Drona Parva. Osmania University Library, Hyderabad. 
“= త No. 952. (Same as described under రు (No. 19) of Bhishma 

Parva). | 

9. 59 Drona Parva. Andhra Mahabharata Project, Osmania Uni- 
versity. No. 193. (Same as described under ద (No. 24) of 
Bhishma Parva). న్ 

10. ఒ Drona Parva. Andhra Sahitya Parishat, Kakinada. No. 
143/19. Palm leaf. (Same as described under త (No. 23) of 
Bhishma Parva). ౧ 

11. ఓ Drona Parva. Andhra Sahjtya Parishat,- Kakinada. No. 

F1/16, Palm leaf. *“ ” నో 



13. 

15 

16. 

17. 

12. 

| 

క్ర 

గ 

జు 

vil 

Drgna Parva. Andhra Sahitya Parishat, Kakinada. No. 

228/16. Palm leaf. 215 leaves. Complete. Condition Good, 
Nattem Subrahmaniyam presented the manuscript to 
Andhra *Sahitya Parishat, Kakinada. This seems to 
be a Southern manuscript as the invocation reads as 

' మీనాకి సహాయం ” 

Drona Parva. Andhra Sahitya Parishat, Kakinada. No. 
246/16. Palm leaf.Leaves 239. Complete and condition Good. 

. ఖ Drona Parva. Andhra Sahitya Parishat,Kakinada,No. 250/16. 
P«lm leaf. Complete. 
Drona Parva. Andhra Sahitya Parishat, Kakinada. No. 
241/16. Palm leaf. Leaves 181. Complete. Condition Good. 
Writing is good. At the end of the work, the following 
verse is found along with date. 

ఉరుసంతోషముతోడను 
నిరతము జదువవలెనని ని[గవాళక్రిన్ 
"పెరవొప్ప [దోజపర్వము 
ధర వెలయంగ వద్దిపర్తి శేషయ (వానెన్. 

Pramadi Pbalghuna Suddha 4 Thursday. 7-2-1820) 
Seribe: Vaddiparthi Seshayya. 
Drona Parva. Andhra Sahitya Parishat, Kakinada. 
No. 245/10. Palm leaf. 
rona Parva. Andhra Sahitya Parishat, Kakinada. No. 
96/16. Palm leaf. Leaves 145. Complete. Condition very 

“ ood. Scribe: Vyasulu son of Jonnalagadda Muttanna 
copied as per the copy of Avantcha Ramanujulu. Date. 
Rakshasa Kartika Bahula 5 Jayavaram. (1-12-1795). 
Drona Parva. Andhra Sahitya Parishat, Kakinada. No, 
189/15. Palm leaf. 

19. 4 Drona Parva. Andhra Sahitya Parishat, Kakinada. _No. 

181/15. Palm leaf. 
20. Drona Parva. Andhra Sahitya Parishat, Kakinada. No. 

91/15. Palm leaf. 
21. § Drona Parva. Andhra Sahitya Parishat, Kakinada. ‘No. 

23/16. Palm leaf. Leaves 199. Condition fair and complete. 
22. డ Drona Parva. Andhra Sahitya Parishat, Kakinada. No. 

122/15. Palm leaf. 
23. g Drona Parva. Andhra Salkitya Parishat, Kékinadla. No. 

Gn 

273/16. Palm leaf. 326 leaves. Manuscript containg Bhishma 
and Drona Parvas. (Same as doscribed under ఉ (No. 5) of 

" Bhishma Parva). ల - . ం ళా 
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24. త Drona Parva. Andhra Sahitya Parishat, Kakiaada. No. 

145/16. Paim leaf. | . 

25. ద Drona Parva. Andhra Univ:rsity Library, Waltair, Na, 
T. 563. Palm leaf. Leaves 145. iSame as described under 

న (Ko. 25) of Bhishma Parva. ఎ 

26. న Drona Parva. Andhra University Library, Waltiar. No 

T. 109. Pailw leaf, ,Rame as described under ప No. 20) of 
Bhishma Parva). 

27. ప Drona Parva. Sri Venkateswara University, Tirupati. No. 
552. Paim leaf. (Same as. described under gp (No. 27) of 

క్ష Bhishma Parva). 

28, బ Drona Parva. Sri Venkateswara University, Tirnpati. No. 
538i. (Same as described under మ (No. 2%) of Bhishma 
Parva). 

29 మ Drona Parva. గౌ. 3%. 3. న. al. Library, Tanjore. No. M. 70. 
Palm leaf. Leaves 95. Condition not bad. Complete. Scribe, 
Peda Ayyaparaju son of Gurva Raju, grandson of Ayyapa- 

raju who belonged to Kowndinya Gotra, Apastambha sutra, 
Yazurveda, Completed copying of the manuscript on the 
evening of Wednesday Adhika Vaisakha Suddha 11 of 
Pramoduta Samvastara. Saka 1612. (3-4-1690). 

30. య Drona parva. T. వక. ఏ. 5. M. Library Tanjore. No. 68. palm 
leaf. Leaves 122. Condition good, and complete. No 
details are given. గొ 

31. ర Drona Parva. Theosophical Society, Library, Adyar, 
Madras. No, 74861. Palm leaf. Leaves 155. Complete and 
condition good. Date: Vikriti Kartika Bahula 10 Wednes- 

“ day. d2-11=1770). 

శ) bo 

జట్ తల ఆ 

For full description of these symbols, please see the 

introduction of Volume I. Adi! & Sabha Parvas. 

33. పూ Drona Parva. Theosophical Society Library, Adyar, Madras 
"No.7+793. palm leaf. Lefves 152. Incomplete. Stopped with 
verse No. 398 in 5th, Canto Condition fair but last leaves 
are missing. 

జ్ 
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గ్రీవుడాండ్ర మహాభారతము 
నన 

Oo 

ఫీష్క = [(దోణపర్వములు 

న (0) అలానా 

మహాభారతము = యుద్దతంత్రము 

[పాచీనభార తీయులు వంటపొలమును = బంటుపొలమును నమానాదరముతో చూలెడి 

వారు. వాలముపట్టి భూమిని నన్యశ్యామలముగా ేనెడి వారు. చలముపట్టి వీరన్వర్గమును చూర 

గొని కీర్తికాముదులను వెదజళల్లెడిచారు “ఇదమ్ (ఛావ్మ్యామ్ = ఇదమ్ తా(త్రం = శాపాదపి శరా 

చపి” అని భంగించెడివారు.  యోగముచేత తను త్యాగము చేయు వారును, రణభూమియందు 

వీరమరణము పొందువారును  ఉభయులును నూర్యమండలము ఖేదించుకొని పోవుదురని వారు 

విశ్వసించిరి. “వాతోవా[పాపష్ఫ్యసి స్వర్గమ్ = జిత్వావా భోత్యునే మహీమ్' అని (శ్రీకృష్ణుడు 

అర్జునుని (పబోధించెను. రణమును యజ్ఞ ముగా రూపకల్పన చేయుట భారతీయ వాజ్బయము 

లందు తరుచు కన్చించును. మవోభఖారతము కర్షపర్వము చివర ఈ భావము చక్కగా (పకటింప 

బడినది. 

“అనలుడు భాస్కరుండును నుధాంశు(డు నధ్వరనం[వవ_ర్తకుల్ 

వినుము నరేంద్ర యీ (క్రతువు విష్ణుమయం బిది నిర్వహించి ర 

ర్థునుండును గథ్టుడున్ సమరరూపమునం దగ నీ [పబంధ మిం 

పొనర6 బఠించినన్ వినిన నొందు నరుం జిరసౌఖ్యసంపదల్స్ ,“ 

7 (క 5-8-897) 

ఇది వీరజాతుల ఆలో చనాపద్దతి. వీరజాతులకు గాని స్వాతం|త్యమలవడదు. అలవడినను 

నిలువదు. 
_ 

భారతీయుల యుద్ధతం|త్రవిజ్ఞానమునకు మహ్వాభారతయుద్ధము పరాకాస్టయని చెప్ప 
వొప్పును, ఇంత దీర్గ ర్సృవ్యవధియు, ఇంత నె చై_న్యజాహుళ్యము, ఏకత సమాళిిష్టులె న్గ ఇందరు 

అతిరథ మవోరథులు, ఇంత వూ్యవావిజ్ఞానము మరి" యే యితర (పాచీన సం|గామమునందును 

మనకు గాన్చించుటలేదు చేచానురనం|గాపములు జరిగినవనియే కాని వాని తీరుతెన్నులు 
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నకు తెరియరావు. రామాయణమునందు మవహోయుద్దవర్లన కలదు. కాని యందు పాల్గొనిన 

వారిలో రామలక్క్యణులును రావ ణేం|దజిత్తులును తప్ప తక్కిన వారందరును (ముక్కడిమూక 

లనియే చెప్పవచ్చును. రామలక్మణు లిరువురే పరమధానుష్కులు, రావణుకును ఆతని కుమారు 
డును ధనుర్వేదవిదులై నను చాళరథులకు ఈడుకారు. _రాత్షసులును - వానరులును గూడ 

[పధానముగ 'దేవాబలముమీద ఆధారవడినవారే. చారి ఆయుధములు శిలలు వృవములు 

మునలములు మొదలయినవి. యుస్టతం[త కౌళ లమును బట్టి చూచినచో రామరావణయుద్దము 

దొమ్మియుద్దముగా మా[తమే భాసించును. రాకసులు " కూటయుద్దనిపుణులు. ఇం|-జిత్తు 

మాయాయుడ్డమును సాగించుటకు యత్నీంచి విఫలుడ య్యును, (శ్రీరాముడు అలౌకిక వీరుడు. 

ఆయన మూర్తీభవించిన ధగ్మము. “రామః నత్యరంగరః' అనియు “యన్యబిభ్యతి దేవాళ్ళ 

జాత రోమ వమస్యసంయుగే' అనియు వాల్ళీకి ఆయనను నంభావించిను,. 

త 

బుగ్వేద కాలముఎదాశ రాజసం|గామము 

రామాయణ కాలమునకు ఇంకను వెనుకకు పోయి వేవయుగమునందే యుద్ధతంత్ర 
తీజములను మనము కాంతుము. రుదుడు యుద్ధాధి దేవతగను బిభేశవ్యుడుగను వేదమునందు 

కాన్చించును ఆయనకోవము భయంకర మైనది. (ప్రసాదము శుభకరమైనది. ఆయన చావ 

ధారి “నమస్తే రుద మన్యవ ఉతోత ఇషవే నమః నమస్తే అస్తుధన్వనే” ఓ రుచా! నీకోపమునకు 
నమస్కారము. నీశరమునకు నమస్కారము, _నీధనస్సునకు నమస్కారము! దీనినిబట్టి వేద 
కాలమున కే ఆర్యులయందు ధనున్వేదవిజ్ఞానము 'నెలకొనె ననుట విదితమగుచున్నది. బుగ్వే 
దములో వ ర్థింవబడిన చాళశరాజయుస్ధము నందు రణసంబంధమైన ఎత్తుగడలు, దానికి (పతివిధా 
నములు మొదలై నవి మనకు కన్చించును. 

దివోదానుని కుమారుడైన సుదాసుడు ఆర్యరాజన్యుడు. తర్నడివలెనే ఈతడును 

గొప్పవి జేత. ఆకాలమునం చార్యులు సింధునదికి ఉవనదులై న పంచనదుల [పాంతమున వసించు 

చుండిరి. వారు యజ్ఞ శీల్పురై ఇం(దుడు వరుణుడు, అగ్ని, మితుడు, మరుత్తులు మున్నగు 

'దేవతులను ఆరాధించుచుండిరి. పంచనదముల కావల అనార్యజనులు బలవ త్తరులై దుగ్గాది 
జలిష్టలముద్ద సాధనములు గలిగియుండిరి. ఆర న్రగణములలో భరతులు, యదువనులు, అనువులు, 

[దువ్వ్యూలు మున్నగు తెగలవా రుండిరి, భరతులశే తృత్సులని చేరు గలదని సాయణాచా 

ర్యులవారు వచించిరి. దివోదాసనుదానులు భరత -- తృత్సుగణమునకు చెందిననారు. వీరు 

లైన ఖభరతగణమువారు ఆకర ఆర్యగణములను అనార్యులను గూడ జయించి ఏకచ్చ | శాధిపత్య 

మును స్టాపించుటకు బద్దకంకణులై యుండిరి. దివోదాన సుదాసులకు భారచ్వాజులు, వాసి 

మలు విశ్వామిత్రుడు క్రమముగా పురోహూతులుగా నుండిరి. ఆకాలపు పురోహితులు కేవల కర్మ 
కాండ యందు వగాత్రమే నవోయులు కాడు. తమయాజ్యులై న రాజులకు సం(గామము 

లందు మం్శతభఖలముచేకను, బుద్దిన ంపదశేక్షను, భుజబలముశచేతను గూడ తోడ్చడుచు వారిపకమున 
దేవతలను స్తుతించుచు కవులుగా కూడ _చేరుగాంచరి. 

™ 
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స్నుదాసుని నాయకత్వమున భరతగణమువారు [పాచ్యదేశముై విజయమునకు 

నడుముకట్టిరి. దీనిని వార్షింపని ఆర్యానార్య రాజన్యులందరు ను కలిసి పదిమంది రాజులు ఒక బల 

వ ఫొమైన సమాఖ్యగా. ఏర్పడి సుదానుని కడ్డమై నిలిచిరి. ఇదియే బుగ్వేద ప్రసిద్ధ మైన 
చాళరాజయుద్దము, నుచానుడు విజయయాశ్రను (పారంభించి అసిక్ని (చీనాబునది) వరుష్షీ 

౧(శావినద్సి నదుల యంత ర్వేదిని [పవేశించెను. దాళరాజసమాఖ్యవారు. పరుష్టినది దతీణతీర 
మున విడిసి యుండిరి. సుదాసుని మున్ముందుకు ఎలయించుకొని వచ్చుట కై “కాబోలు వారు 

తమమి[త్రవర్గ మైన యతువులు భృగువులు మున్నగువారిని (పేశేపించి నుదానుని పకమైన 
మత్స్యుజన పది మున కవియించిరి. యకువులు మున్నగువారికి తుర్వళు డనువాడు నాయకు డ్రై 

మాత్స్యులగోధనమును వారించెను. ఈ తుర్వకుడు మహాభారతము దతిణ గో(గవాణము 

నందు మనకు పరిచితుడై న సుళర్శవంటివాడుగా నున్నాడు. తనమిత్రవర్గగహాయార్థమై సుదా 
సుడు అసిక్నినదిని చాటివచ్చి, పరుష్టి అసి నదులనడుమ విడిసి యుండెను. 

సుదాసుని తిరోగమనయు క్రి 

ఈ యదను ౫7 కొని చాళరాజకూటమువారు ఒక గొప్ప వన్నుగడను [ప యోగించిరి. 

నుదానుడు తుర్వశునితో యుద్దము నందు చిక్కి తలమునకలుగా ఉన్నప్పుడు ఆతని నై న్యముల 

మీదికి పరుష్టినదీ(పవావాములను విడువవలెనని వారు ఉపాయమును పన్నిరి. పరుస్షినది గట్టు 

లను తెగ గొట్టినచో వెల్లువలు నుదానుని ముంచెత్తి ఆతని నర్వనాశనము కావించు ననియు, 

ఆ యలజడిలో తా మాకనిని తుదముట్టింప వచ్చుననియు వారి మం[తాంగమై యుండును. 

పరుష్టినదికి ఎగువభాగమునందు వై కర్దులను జనులుండిరి. వీరు సుచానునకు వ్యతి రేకులు 

చాశరాజసమాఖ్యకు అనుకూలురు. అట్లు (-వేనేపింపబడి వైకర్లజనులు తమ దిగువ భాగము 
నందు పరుష్టినదికి కండ్లు కావించి నదీజలములను వల్లిపు పాంతములనై ఉవ్వెత్తుగ విడిచిరి. 

ఈ యమోఘమైన ఎత్తుగడలో నుదానుడును ఆతని నై న్యములును నశింపవలసి యుండెను. కాని 
అద్భష్టవళమునను వసిష్టులవారి దూరదృష్టిచేతను కాబోలు సుచానుడు నర్వనాశము నుండి 

తప్పించుకొ నెను. పరుస్షినది వరదజలముల నుండి దూరముగా తమ సైన్యమును అసిక్ని నది 
వంకకు ఉపసంహరించు కొనుఓచే ఇది సాధ్యపడెను. సమాఖ్యపకము వారి మిత్రుడైన తేర్వ 

శుడు మాత్రము ఆవరదలను తప్పించుకొనలేక అందే నళించెనట. తానొకటి తలచిన దైవ 
మొకటితలచిన కైనది చాళశరాజకూటమువారికి వినాశమునుండి నుచానుని తప్పించి నందులశ్రై 

లము 
వసిష్టమవార్షి ఇం|దుని మిన్నగా న్లుతించెను. 

ఈలోపులో పదిమంది ప్రభువులు నుచాసున్లి వెన్నంటవలెనను సంకల్పముతో పరుప్టి 

నదిని దాటి ఉత్తర తీరమునకు వచ్చిస్మంధావ్నారమును నెలకొల్పు కొనిరి ఇప్పుడు సుచాసుని 

Ca) 
న్నా 

l. వివరముల చూడు “లక్మీర ౦జనవ్యాఫావళొ దాళ రాజ్ఞ యుద్ధ ము, పుటలుఎ= 
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స్థితి మిక్కిలి ఇరకాటమున పడెను. పరుష్టివరదలచే సైన్యము కొంత ఛెల్లాచెదర య్యెను. 
శ|తువులు వికాంకితో సమీపించు చున్నారు, తానింకను అసిక్నినదికి దకిణతీరముననే 

ఉండెను. ఈ వంకనుండి యాతనికి మరొక (పమాదము ఎదురయ్యెను. అసిక్ని 'నదికే [పోచీన్ల 

కాలమున యమున అను వేరుకూడ ఉండెను. యమునానదీ తీరమున భేవనామకుడగు అనార్య 

[పభు వొకడుండెను, వీడు జరానంధునివల దురంతపరా[కముడు దుర్జనుడు ఇం దుని ఆరాధించు. 

వారిని వీడు చాధించుచుండెనట. నుదానునకీతడు [పబలవిరోధి. తనపార్షి 'దేళమునందు విజృంభించి 
ta 

యున్న 'భేదుని నిర్మూలింవక నుదాసుడు ముందుకు పోయినచో వాడు సుదాసుని వెనుకనుండి 

'దెబ్బతీయవచ్చును. లేదా ఆతని రాజ్యమువై బడి నష్టము కలిగింపవచ్చును. 'ఖేదుని ఉన్నూూలిం 

పక చాళరాజవర్గమువారి నెదుర్కొనుట [పమారకరమని తెల్లిముయ్యెను. నుదాసుడు మహా 

కూరుడును వ|జగంకల్పుడును కాకున్న చో ఆతని యాటకట్టి యుండును మవోనీతివిదుడై న 

వసిస్టమవార్డి యాతనికి ఉపాయము చెప్పువాడు గానుండెనుగదా. క _ర్తవ్యనిర్ణయమును చేసి 

కొనుచున్న నుచాసునకు ఇం[ద(పసాదముచే మితసవాయము లభించెను. ఆతనికి మి[త్రకజీయులై న 

ప క్ నులు అవినానులు భలాననులు మున్నగు గణములవారు ఈయాపత్సమయమున నుదానునకు 

బాసటగా వచ్చిరి. ఇట్లు మిత్రబలముచే సంవర్టితబలుడై న సుదానుడు కాలవారణము చేయక 

'భేదనాయకుని వైపడి ఆతనిని రూపుమూవెను. ఇది మవోయుద్ధమునందే జరిగెనో లేక నయనం 

చనచే జరిగానో తెలియదు.  ఖేదుడు సంవారింవబడుటజే నుదానునకు పార్షి భాగ మునుండి 
మిం 

రాగల మవో| పమాదము నివారిత మయ్యెను. ఈ పోరాటమునం చాతనికి “పెక్కుయిు ద్దాశ ని 

ములును లభించినట్టు కాన్చించును. చాళ రాజ సమాఖ్యవై బడి దానిని 'భేదించుటకీ యుర్రాంగ 

మాతనికి విసారముగా ఉపకరించెను. 

సుదాసునిళత్రువు లీవర కాతని వెనుకభాగమువై విజృంభించి యాతని తనవూ్య్యూవా 

మును సమకూర్చు కొనుటకు అవకాశము ఈయకుండవలని యుంజెను. కాని వారట్లు చేసి 

నట్లు కాన్పించదు. అమూల్యమైన కాలమును పారు వృథబుచ్చిరి. నుదాసుడు మా[తము 

మిక్కి లి జాగృతుడై యుండెను, శత్రువులు తనవై బడు అవకాశమును వారి కీయక తానే 
వ్యారి వైబడి నిర్మూలించుటకు నిశ్చయించుకొని యుండెను. ఇప్పటి యాతని వ్యూవా మిట్లు 

న్నది. ఆతనికి పార్ట్ఖాగమున ప్రమాదములేదు. = కావున పరుస్పినది యు_త్తరపుటొడ్డున 

విడిసియున్న 'దాళ రాజసమాఖ్య వైపు వై న్యముల నడచెను. ఆతని వామపార్శ్వమున రివు 

పతీయులగు వై కర్గజనులుండిరి. చాళరాజుల ప్రధాననై న్యముతో తాను తలపడుటకుముందే 
చెకర్ణజను లనెడి కంటకమును నిర్మూలించుట మేమ మని యెంచి ఆత డట్లు శకావించెను. 
సమాఖ్యపతుమువారు _వైెక ర్ల జనుల కేల ఆకదలో తోడ్చడలేదో ఊహింపజాలము. నుదాపుడు 
'భేదనాయకున్ని జయించుటతో చాళరాజపతముతారు దిగ్రాాంతి చెంది విక్రమవ్యూవామును 
విడిచి సంరతశవూ్య్యూవాము నా|శయించి యుండవచ్చును. లేదా శామాయణయుద్దమునందు' 
రావణుని వలె దుర్భరమైన ఆత్మవిశ్వాసమ్లుతో అల్బీసి. న్యపరివృతుడగు సుచాసుడు  శమ్మేమి 
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చేయజాల్మునని ఉచేజ వహించిరేమో. ఎశునను విక్రమవ్యూవామును నుచానునిపర ము చేసి 

యూర కుండిరి. 
యా 

సుదానుని విజయము 

నుదాసుడు వరుప్టినదీతీరము.వై పు వాహినులను తరలించెను. ఆతనికి డ్రైవ మనుకూ 

'లించెను. ఒక-వెనుతుపాను వీవ నారంభించెను. దాళరాజనై న్యములు చికాకుపడి (నమత్తములై 

యుండెను. ఈ యదను చూచుకొని సుదాసుడు శతువులనై వాశఠాత్తుగ విరుచుకొని వడెను. 

వారు యుద్ధము చేయలేక శెల్లాశెదరై పరుగె_త్త జొచ్చిరి. గాలివాన చే పరున్షినది వెల్లువలకు 

'లోనయ్యొను. కొండల-వై మంచు కరిగి వరదలు వచ్చినను వచ్చియుండ వచ్చును, దాశరాజ 

నై న్యములు "పెక్కులు నదిలోపడి మరణించెను. చారు దతీణమునకు పారిపోవుటకును వీలు 

లేకుండెను. అసిక్నివరుష్ట్రీ నదుల సంగమస్థానము సమీపమునం దే యుండెను, అదియును జలార్టవ 

మయ్యెను. ఏ దిక్కునకు పలాయనము చెందుటకును వీలులేక సమాఖ్య వీరులు నిర్ణయగ సంవా 

రింపబడిరి. అసంఖ్యాకులు నదీజలములలో మడిసిరి. ఇం[చావరుణుల (పఫాదముచే సుదాసునకు 

అఖండవిజయము అపార మైన కొల్లధనము లభించెను. ఆతని ఘనవిజయమునకు ఆశ్చర్యపడి కవు 

'లిట్లు దేవతల స్తుతించిరి. “ఇందుడు దరిదునిచేత మవోదానము చేయించెను. మేకపిల్ల చేత 

నీంవామును చంపింశెను. నూదిమొనతో యూవ_న్తంభమునకు జెజ్జ్ఞము పొడిపించెను”. 

దాళ రాజ సం[గామము నందు రెండుమూడు విషయములు గుర్తింప వచ్చును, 

మనువ్య యత్న మెంత యున్నను దైవ మనుకూలించిన గాని కార్యసిద్ది కలుగదు, మవో 

భారతమునందు ధృత రాష్ట్రుడు దీనిని గూర్చియే తరుచు వాపోవు చుండును బుగ్వేదకాలము 
నశకే మశ్స్యజనవదము గోనంపదకు వానికెక్కి యుండెను, మవోభారత మందలి గో|గవాణ 
వృ త్తాంతమ. నకుశినాంది బు గ్వేదమునం దే లభించు చున్నది. ఈకాలమునఆరు భి యుద్ధ సాధనము 

లెట్టివి అను పళ్ను జనీంచును ధనుర్చాణములు వారికి తెలిసి యుండ వచ్చును కాని ధను శ్వేదము 

.ఎక్కువసాధన పొంద లేదేమో అనిపించును. భరతవీరులు గోసంపదను వెదకికొనుచు [పాగ్గిళకు 

'పోవునప్పుడు వారు పెద్దగండగొడ్డళ్ళను ధరించినట్టు వర్టింప బడినది. “యువాం ,నరాస్ట్రక్య 

మానాన అప్యం |పాచాగవ్యంత ః పృథువర్మ వోయయుః ” వ్ ఇ6|చావరుణులారా మీ బంధు 

భావమును చూచుకొని గోవులను ఇచ్చించుచు (జనులు) పృథుపర్మవులై తూర్చుదిక్కునకు 

“పోవుచున్నారు. నాయకులై న వీరులు శరచావములతోను సామాన్య నై నికులు గం డగొడ్డళ్లు 

మొదలగు వానితోను యుద్ధముచ్చేసి యుందురు. యజుర్వేద కాలమునకు ధనుర్విద్య చక్కగా 

“అభ్య _న్త మయ్యెను కావుననే రుదుని [పళంస యందు ధనుర్చాణములు తరుచు వినవచ్చును. 

యుద్ధసాధనము లెట్టివై నను బు గ్వేదకాలమునకే యుద్ధతం[తము గొప్ప |పావీణ్యము పొంచి 

ననుట గమనింపదగినది. యుద్దయు క్రి (5tr8tకి౮), ఆకాలమువారికిని జోగుగా శ్రేలిసియుండుట 

దాళ రాజ సమాఖ్యవారు జలౌర్షవము కఖ్చి ంచుటతోను, నుదానుడు ఉపాయేముగ తిరోగమ 
నము చేయుటలోను మనము చూతుము. అననుకూల ననుయమునను అనన్గుకూ ల పరిస్థి తుల 
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యందును శ[తువును నిర్భంధమ-గా రణమునకు దింపుటయే నిపుణుడైన సేనాని చేయు విధా 

నము ఇది యంతయు చాళ రాజయుద్ధమునందు పుషమ్ములముగా గలదు. 

మహభారత కాలము- సంగ్రామ శాస్త్ర పురోగతి 

మవోభారత కాలమునకు భారతీయుల యుద్ధశా(న్హ్ర పరిజ్ఞానము విశేషవురోగతి 

నొందినది. “సె నిక జీవితమే ముఖ్యధర్మముగా గల కక్రియజాతి |[పాధాన్యము నొందుట యుద్ద 

సాధనములు యుద్దాంగములు న్చ ష్ట రేఖలతో ఏర్పడుట - య్యూయు క్తి -వ్యూవా నిర్మాణ 

పొండిత న్రము అభివృద్ది నొందుట -- ఈమున్నగునవి మహాభార తయుద్ధ ము యొక్క ముఖ్య 

లతణములు. 

క్షత్రియజాతి (పాధాన్యము 

మవోభారత కాలమునకు వర్ణా శమవ్యవస్థ్ర చేశములో నిరూఢమయ్యెను. దుర్చలులను 

రతీంచుట రాజ్యధర్మము. దానికి దండ మవసరము ఈదండ వ్యాపారము అనగా |ప్రజారతణ 

వ్యాపారమున్నక్తై ఒకకులము ఏర్పడుట హిందూమతమునందలి (పత్యేక వ్యవస్థ. తతియుని 

ధర్మము (పజాపాలనము ఎః [వజారవణము అని నాటివారు భావించిరి ఈ గురుత ర బాధ్యతను. 

నిర్వహించువా రగుటచే నంఘమునందు తత్రియుల కధక(పాధాన్యము కలిగను క్యత్రియులలో 

దుష్టులు దురాగవా["పేకితులును బయలుదేరి [పజాపీడనము కూడ జరుగు చుండెను. వీరి 

యాద్ధత్యమును అడచుటకు సంఘము నందితరవర్గములవారు వూనుకొను చుండిరి. మవోభార 

తారంభమునందే శమంతవం చకవృ త్రాంతముకలదు. (ఆది-1-78,79) | తేళాద్వాపరసంధియందు 
పరశురాముడు తమ[తియజాతి వై కోపించి యిరువదియొక్కమారు వారిని చంపి, ర _కపుమడుగులు 

కట్టించె ననియు, ఆ మడుగులే శమంతవంచక మనబడు ననియు అదిపుణ్యకే త్ర మనియు వర్ణింప 

చై నది. దీనినిబట్టియే ఆనాటి కొందరువు[తియుల జౌద్ధత్యము కెల్ల యగుచున్నది. మవోభారత 

మందలి (దోణ 'దుపదవృత్తాంతము గూడ దీనినే బలవరచు చున్నది. దుర్భర దారి[ద్యపీడితుడై_ 

(దోణుడు తన్ను నమీపించి నప్పుడు |ద్రుపదుడన్నమాటలు కత|తియజాతియోద్దత్యమునకు నిదర్శ. 

నమా (ఆద్ది-5-208) ఇట్టి వారుకొందరున్నను ఆ నాటిక [తీయు లందరును (పజావీడకు అనుటకు. 

గాదు. భీష్ముడు ధర్మరాజు మున్నగు వినీతులై న తత్రియనత్తము లెందరో వినవత్తురు 

యుద్ధ మే [పభధానవృ త్రిగా గల ఒకకుల ముండుట రణ పొండిత్యమునకు దోవాదకారి. 

ఆయెను. ఈ కాలమున ధనుః కౌళలము అనిదంపూర్వ మై విలనీ లెను. గదాయుద్ద నై నైపుణ్యము 

మేర మీరెను. ఖడ్గసాధనము కూడ (పకర్ష నం'చెను. దీనికి మ దేయుడై. న నకులుడు ఉదావా' 

రణముగా చెప్పబడు చున్నాడు. 'నీనాంగాములై న రథ గజతురగ పదాతులు నంఘాతముగను. 

వ్ర త్యకముగను సుళిజీణకుగురియ య్యెను. వ్యూవాజ్ఞానము ఈకాలమున (పదర్శింప బడి నంత 

నిశితముగా మహాభారతపూర వ కాలమునను, అనంతర ళఇలమునను (ప్రదర్శింప ; బడెనా యను నంది. 

యమును కలిగించును. 



( 

ధనుర్వేదపు పరమ।పావీణ్యమునకు పరశురాముడు, . గాంగేయుడు, (దోణుడుు, 
అర్జునుడు మీన్నగువారు వేర్కొన దగినవారు. ధనుస్సుతో వీరుసాధించిన కార్యములు అద్భుతా 
వకాముగా నుండును. ఇవి యతిళ యోకు లను భావము జనింపచేయు చుండును. గాంగేయుడు 

"భాల్యమునందు ధనువభ్యసించుచు బాణమ.లతో గంగా[పవామునకు చేతువు నిగృించుట చూచి 
తం(డియైన శంతనుడు సూడ ఆళ్చర్యభరితు డాయెకు. (ఆది-4_164,165) ఆ కాలమున (పసిద్ధ ధను 

"రాచార్యులలో భార్గవ రాము డ|గేసరుడు. గాంగేయుడీ యాచార్యునివద్ద చొ పవి ద్యను 

(గహించి గురువును మించినళిష్యుడుగా వర్ణిల్లెను. కాశీరాజుకూతురగు అంబవిషయమై భీష్ముడు 
తనగురుని అను చితా దేశమును పాటింపలేక ళ[తుభయంకరుడగు వరళు రామునితో -పెక్కుదినములు 
హోరాహోరని పోరాడి ఆతనిని “జితోన్మి' యనిపించెను. కౌొరవవతమున మాననీయులై మవో 
"ధానుష్కులలో అ|గేనరుడు కుంభజన్ముడై న దోణాచార్యుడు, ఉదో్యోగపర్వమునందు స్వపత 
పరపతు వీరుల బలాబలముల నుగ్గడించుచు భీష్ముడు [6 దోణుని [(పశంసించినవిధానము నిరుప 
'మానము. [దుపదునిచే అవమానింపబడి [దోణుడు 'కౌరవరాజ్యమున ఆశయము కోరివచ్చును, 
వాని నాపురముబయట రాజకూరులు [కీడావశనున ఒకకందుకమను నూతిలోవడవై చి దానిని 
"'వెలువరించుమార్మములేక మిన్నకుండిరి. అప్పుడు భారచ్వాజుడు వాణరజ్జువును కట్టి కందుకమును 
మాతిలోనుండి వెలువరించి తనయద్భుత నై పుణ్యమును చూపెను. నాటినుండియు ఆతడువా చీనా 
పురమునందు ధనుర్విద్యాచార్యుకడై మకాలిక రాజకునూరు లందరకును విలు నేర్పును శికించెను* 

కుంతీనందను డగు అర్జునుని మించిన మవోధానుష్కుడు కాలరంగము నం చెన్నడును 

చదేశమునను అవతరించినట్లు వినము. కౌనల్యానందన్నుడెన (శ్రీరాముడొక్కాజే ఆతనికి సాటి 
రాగల వీరవ రేణ్యుడు. వీరిద్దరును భారతీయవరి[ త శే అలంకాగ[పాయులు. ఇద్దరును స_త్త్యన్వ 
భావులే. ఆడినమాట తప్పనివారే. అర్జునుని జనననమయుమున ఈతడు పరమాన్త్ర 'వేదియై 
ఇందాదుల కూడ డించునని దివ్యవాణి [మోసెను. (అది. 5-124) అ స్త్రవిద్యాసాధనము నం 
చీతని [శద్దయు అభిని వేళమును అనన్యసాధ్యములు. ఈతడు [దోణుని (సియశిష్యుడు, విలువిద్య 
యందు పార్టునిమించు వీరుడు లేకుండ 'నేర్చుదు నని యాచార్యుడు [పతిజ్ఞ చేసెను. 

(ఆది, 5.289.240) గురునందనుడెన యళ్వశ్రామ అర్జునుని యెడ మత్సర|గస్తు జె యుండెను. 

కార్ముకవిద్య యందాతడు తనను మించిపోవు నని యారాటము. అర్జునునకు చీ*టిలో 
అన్నము వెట్టవలదని యశ్వశ్ఞామ వంటలవానికి రహస్యమున ఉపదేశించెను. ఒకనాటి రాత్రి 
పృథానూనుడు కుడుచుచుండ గాలివలన దీప మారిపోయెను. చీకటి యంచే భుజింప వలసి 
వచ్చెను. అభ్యానవళమున భుజించి, అభ్యానమున నెట్టిపనులనై న సాధింపవచ్చునని యర్జునుడు 
[గ్రహించి యంధకారమునందు జొణపప్రయోగము చేయుట నేర్చుకొనెను: (ఆది. 5_228,229 ) 
'ధీమంతులు అల్ప్బాల్బ సన్ని వేశములనుండి మవాత్త రవిశుయములను (గహింతు రనుటకు అర్జునుడు 
పరమసాశ్యుము. ఫల్గునుని శ్రద్ధను, సౌజన్యమునుు అ|క్రూరన్వభావమును చూచి [దోణు డాతనికి 
అమోఘ(వభావములును, చారుణములును ఖగు మహ్మోన్త్రములను |పయోగోపనంహోరపూర్వక 
ముగ ఉపదేశించెను. శన కుమారుడగు అక్వశ్ణామ |కోధ తీవ స్వభావుడని గుర్శించి వానికి 



రి 

గూడ ఈ మవోన్ర్రముల నాత డువదేశింవలేదు. ఆచార్యుని నిషృతపాతబుద్ధియు లోకనంచజేమ 

దృష్ట్రియు [పశంసాపాతములు. ఘోరసాధనములను [కూరస్వభావులచేత నుంచీనచో వారు 

లోకనంతమోభము గావింతురను అంశమును [దోణుడు కని వెన్హైను. న 2 
Ca 

అర్జునుని ధనుర్వి ద్యా కౌళ లమును చూపు నన్ని వేళములు మవోభారతమున అసంఖ్యా 

కములు. తొలుదొ_ల్ల నే యాతడు గురుదకిణగా మవోరథు డగు |దుపదుని అవలీలగాపట్టి తెచ్చి 
గురునకు నివేదించిను. ఖాండవదవానమునందు శరపంజరము గావించి ఎట్టిజీవులును అగ్నినంవో 

రమును తప్పించు కొనకుండ జేసెను. ఇది యాతని నేర్చున కుదావారణమెనను ఆతని నహజ 
మైన అ[కూరస్వభావమునకు విరుద్ధము. దీని |ప్రకిధ్వనీ మవోభారతయుద్దము నందు మనకు. 

తిరిగి వినిపించును. ఖాండవదహానము నుండి తప్పించుకొన్న యళ్వ'నేను డను నాగకుమారుడు 
కర్ణుని |పొపున నుండి మవాయుద్ధమునందు నూతనందనునిచే పార్టునినై [పయోగింప బడిను. 

(కర్ణ. 8.816) అంగార పర్డు డను గంధర్వ రాజును జయించుట (ఆది. 7-89-49 ); [దువదునివీట. 

మశళ్చ రయం !త్ర భేదనము; అరణ్యవానము నందు పినాక పాణిని మెప్పించి పాళువతము పొందుట; 
ఘోమయా[త యందు గంధర్వుల నిర్జించుట; నివాత కవచ కాలకేయాదిన:వోరము; ఉత్తర 
గో|గ వాణవిజయము; ఖీష్మునకు శరతల్పము నిర్మించుట; అమవోవీరున కై పాతాళజలము 

పుట్లించుట; నె_౦ంధవవధ; కర్ణ వధ; అపాండవము గావ లెనని యశ్వ క్రామ [ప్రయోగించిన [బివ్మా 

శిరోనామకా(న్త్రమును మోఘీకృతము చేయుట మొదలైన మవోసన్నివేళము లెన్నియో 

అర్జునుని ఏకైక ధనుర్ణర|ప్రతీతికి ఉదావారణములు. ఇట్టి లోక్రైకవీరుడై న యర్జునుడు, 
(శ్రీక మ్షుని భార్యల నవవారించికొనిపోవు వ బర క'రాతులను నిలువరింప లేకపోవుట కాలదురత్య 

యము. _ఎట్టిమవోనుభావులును మవోవీరుల.ను కాలాధీనులని భగవానుడగు కృష్ణద్ర్వైపాయ 
నుడు నిరూపింప దలచినాడు. 

కర్టుడుకూడ మవ్మోన్త్ర)వే త్త అయినను లఘుస్వభావుడును దుర్భనమి[తుడును అగుటచే. 

ఆతనివిద్య రాణింప లేదు. 3 

ధనుర్వేద పాఠశాలలు 

మహాథారతయుగిమునందు యుద్ధవిద్యను నేర్పుటకై ముఖ్యనగరము అందు నైనిక 
పాఠశాలల వంటివి ఉండినట్లు కాన్చించును. వానిలో మిక్కిలిపసిద్ద మైనది వాస్తినాపుర 

యుద్దవిద్యాలయము. _ దీనికి మొదటియాచార్యుడు కృపుడు. ఈతని తండి శరద్వంతుడను- 
(తావ్మాణుడు మవ్మోన్ర్రవిదుడు, శరద్వంతుడు తనకుమారునకు చతుర్విధంబగు 
ధనుర్వేదము 'నేన్పెను. కృపుడు [పథమాచార్యుడుగా” వాసినాపుర పాఠళశాలయందు 

పాండవథా ర్త రాములు, యాదవులు మున్నగు పెక్కురు రాకుమారులు ధనుర్వేద మభ్యసించు. 

చుండిరి (ఆరి. 5=109). కృపుని తరువాత యాతని సోదరి భ రమైన [దోణుడు వా్తినాపుర 
ధను క్వేదవిద్యాశాలకు అధ్యకు డయ్యెను. ఈయ్టన య్యన్ర్రగాంఖీర్యము నందు మవోసాగర 

నన్నిభుడు. అగ్ని వేళ్యుడనుమవోముని యొద్దను పరుశురామునివద్దను ఈతడు శుళూపచేని 

ళా 
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దివ్యా(న్ర్రనిపుణ్ణతను సాధించెను. యుద్ద పాఠ శాల యందలి పొ శ్యాంశ ములు వివిధములుగా 
జ 

నుండెను. [దోణుడు అర్జునునకు ఈ [కింది యంళములు నేశ్చెను. 

“ సీ... ద్వంద్వ నంకీర్ణ యుద్దములదెజంగు 

రథమహీవాజి వారణముల వైనుండి దృఢచిత సౌస్టవగతుల నేయ 

శే. బవహొువిధవూ వ్యా భేద నోపొయములను నంవయోగ ర నాస్యాతిళయముగా(గ గణ వె... 

(ఆది. 5.280) 

విద్యాశాలల యందు ఛ్యాతులను [పవేళ 'పెట్టుకొనుటలో ఆ కాలమున ఆచార్యునకు 

పూర్ణ స్వాతం [క్ట మున్నట్లు తోచును. ఉన్నతకులజులకు మాత్రమే [వవేళార్హాత యు డెను. 

వక లవ్యుని వంటినిశితబుద్దికి వా_స్తినాపుర కళా శాలయందు [వ వేశము లభింవరుండుట గమనింప 

దగినది. కర్ణుడు సూతనందనుడుగా భావింప బడుటచే ఆతనికి ఈ విద్యాస్థానము నందు [పవేళము 

లభించెనో లేదో తెలియదు. కుమారానన్తువిచ్యా సంద ర్భననమయమున ఈతడు పాల్గొనుటను 

ఖీమాదు లధిచేపించిరి. తతియబాలు రధికముగా నుండిన ఈవిద్యాస్థానమున "వేగ లేక యే 

కాబోలు కర్ణుడు మ హేం[దనగమువై తపస్సుశేయుచున్న భార్గవరాముని ఆ్యశయింప బో యెను. 

ఇక్కడను ఆతనికి నూతకులసంభూతి అడ్డువచ్చెను. త [తియకులాంతకు డగు పరుకురాముడు 

(బావ్మాణులకు గాని ధనుర్వేదము (ప్రసాడింవడని యెరిగి కర్దుడు తాను [బాహ్మణుడ నని 

బొంకి [బవ్మోన్రము ఖార్గవ్యాన్ర్రము మున్నగు మహ్మోన్ర్రములబడనెను. కాని దురద్భష్టవకశమున 

ఇం|[దకృత మాయచే కర్ట్లునికులము భార్గవరామి.నకు శెలిసి ఆ మవానీయుడు కర్టుని దివ్యానస్త్ర 

పరిజ్ఞానము వీతథ మగునట్టు శపించెను. (కర్ణ . 2-63,89) మహేం[ద్రపర్వతము  |పాక్సము|ద్ర 

తీరమున నున్నది. కావున భార్గవరాముని విద్యాస్థానము దతీణాదిఛా[తులకు ఉపయుక్తముగా 

మండెడి దని భావింప వచ్చును. 

[దోణుని గురువగు అగ్ని వేళ్యు డనుమవోముని (అగ్ని వేశుడనియు కలదు) ఆ కాలప్న 

చావవిద్యా గురువులలో చేరెన్నిక గన్న వాడు. ఈతని ఆళమ మెక్కడ నుండెనో కచ్చిశకముగా 

"ఇలియదు, [దోణుని తం|డియెన భర చ్వాజమగార్షి యా|శమము గంగాద్యారము నం దుండెనని 

ఇెప్పబడినది. (ఆది. 5-194) |దుపదుడు గూడ భరచ్వాజాక్రమమునందే "వెరిగెను. |దోణ 

[దుపదు లిరువురును ఒకగురువువద్ద నే వేదాధ్యయనము నేం విలువిద్య గరచిరె. తం|డి యనంత 

రమున |దుపదుడు పాంచాలాధిపతియుగుటకు వెళ్ళిపోయెను. [దోణుడు అగ్ని వేశ్యుడను మవో 
మ నినిజేరి ధనుర్విద్యా పారగుడై ఆగ్నేయ్యాన్ర్రుము మున్నగు మవ్మోన్త్రములను పొంబేను. 

దీనినిబట్టి అగ్ని వేళుని ధనుక్వేదక శాళాల హిమవ శ్బాదమే. న పాంచాల చేళమునకు సమీపములో 
మం డెనని యూహింప దగియున్నది. (క్రీకృమ్ణుడ ము బలరాముడును సొందీపలీవద్ద ప్తేదాధ్యయ 
నము చేసిరి. సాందీపని,యా[ళమ మెచ్చట శుంజెనో ఆతడు ధనుర్వేదాచార్యుష్గునో కాదో 
'శలియధు. 
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ఆకాలపు యుద్ధ పాధనములలో గదాదండము [పొముఖ్యము వహించెను. బలభదుః 

శల్యుడు. భీముడు, దుర్యోధనుడు వీరు గదాయుద్ధవిశారదులు గచా[ప యోళమీనందలి విశ 

రీతులను అభ్యసించుటకై. దుర్యోధనుడు చ్వారకానగరమున శేగి బలరాముని ీవిఠచెన 

చెప్పబడు చున్నది. సుయోధనుడు నిరంతరాభ్యాసముచే గదాపాండిత్యము నందు భీము 

మించిపో యును 

శిష్యుల విచ్యావ్యాశంగమును గురువులు పరీకించుట [పాచీకకాలమునందును గలదు 

ఆచార్యుడు ఛాతులను తాను మున్ముందు పరీకించి సంతృ _ప్టికంగినచో పెర్టల సమత్షము; 

బహిరంగ [పద ర్శనము చేయించును. ఇందు మొదటిది ఈ నాటి కళా శాలపరీళ్ష వంటిది. భా? 

తము నండ్ట్టి సన్నివేశములు రెండును కలవు. ఒకనాడు [దోణుడు శిష్యులను పరీఊింపగో! 

కృ[తిమమైన యొకవతిని శాఖా[గమువై రచించి చానిని భేవించుటకై ఒక్కరొక్కరుగా 

రాకుమారు౭ను పిలుచుటకు నిశ్చయించి ధర్మనందనుని ముందు పిలిచిలథ్యుమును [పక్కనున్న 

వారిని అందరను చూచితివా యని యడిగెను. లక్యుముతో పాటు ఇకరులను జూచుచున్నానని 

యుధిప్పిరుడు బదులు పలికెను. వెంటనే ఆచార్యుడు కోపగించి ఆరాకుమారునకు పకా[గద్భష్టి 

లేదని నిరసించి తొలగి పొమ్మనెను. పలువురు రాకుమారు లిక్తే పరీమకు నిలువలేక పోయిరి. 

ఒక్క- అర్జనుడు మాతము పతీ. శిరమును దప్ప అన్యవ నువులు తనదృష్టిలో లేవని చెప్పగా 

ఆచార్యుడు సంతసించెను. అర్జునుడు లక్యమును పడనేనెను. (ఆది. 5-248,254). 

మరియొక పరీక్ష యం దర్జునుడు తన శర కౌళల్యమును జూపి గురుని మెప్పించెను. 

ఒకనాడు [దోణుడు గంగానది యందు స్నానము చేయుచుండగా మొసలి యాతని పాదమును 

పస్టైను శిష్యు లందరును ఏమియు చేయ నేరక (తొక్కిడి పడుచుండిరి. అప్పుడర్జునుడు నీటిలో 

శరీరము కనబడకున్న యా మొసలిని ఐదువాణములు [పయోగించి నంవార్మించెను. (ఆది 5-258) 

ఈ జలభేవనవిద్య నాతడు ఉత్తరో_త్తర గాఢముగ సాధన జేసి యుండును. తత్పవాయముననే 

యాతడు నివాత కవచ కాలకేయాదులైన సముద్ర గత రాక్షసులను నిర్మూలించెను. 

_ 

కుమార్మాన్త్ర పిద్యారందర్భన ఘట్ట ము వాస్తినావుర యుద్ధక శా శాలావిద్యార్గులబ పీ 

రంగ పరీతు. కర్టుడీ సందర్భముననే తన చాపనై పుణ్యమును చూపి దుర్యోధనున శా_న్తమి[తు 

డయ్యును. [దుపదరాజును పట్టుకొని తెచ్చుట కూడ కురుపాండవ రాజకుమారుల విద్యావరికలో 

ఛాగమే. వీరులు వినయ [పదర్శనమునకును కుశలవా ర్తలు శెలుపుటకును శరములనే [పయో 

గించుట చిత్ర మనిపించును. ఉత్తరగో[గవాణము నందు ఫేర్టును డిట్టి శూరసం| పదాయమును 
అనుష్టించెను, డ్రోణుడిట్లు చెప్పుచున్నోడు “ఇప్పుడు నాకు (బణామంబులుగాం బాదంబుల 

'మొుదలంజీడ రెండమ్ముు లేసి వెద్దకాలం బేనిధిళాపియున్న వాడు గావున గుళల| పళ్నంబుగాం 

వులు సోశియుం జోకములుగా "రెండమ్ము లేనెః (విరాట-4ఉ-252ొ, . 
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ఆయుధములు 

*, మపోభారతకాలము నందలి ఆయుధములలో ధనుర్చాణము ల| గేవరములని నూచింవ 

నైనది. యుద్ధవిద్యకు ధనుర్వేద మనువేరు కలుగుట గమనింపదగినది. 1 ఆయుధములు నాలుగు 
విధములని చెప్పబడినది, ముక్త, అముక్త, ముక్తాముక్త, యంత్రముక్త అనునవి. నీతిపశాళిక 
అను[గంథము వానిని మూడువిభాగమ. లుగా మొ(త్రము చేసినది, ముక్త, అముక్ష, మంద్ర 
ముక్త - అనునవి మూడుతెగలు. ధనుర్భాణములు ముక్త ఆయుధ(శేణికి చెందినవి. కోదండము 

కార్ముకము, మున్నగునవి ధనుర్భేదములు కావచ్చును. ధనున్సులు, బాణములు చేయుట 

సంహితా కాలము. ననే జనులకు వృత్తిగా వర్చడెను. “ఇషు క్నద్యో ని ధన్వ కృద్భ SA) అని 

యజుర్వేదము. కమ్మరులు బాణముల శిరస్సు*ను చేయుదురు. ఇతరులు శరము యొక్క తది 
తర భాగములు చేయుచుండిరి. ఐతరేయ, జావ్మాణము 'బేవతలు శరనిర్మాణ మెట్ట చేసిరో వర్ణం 

చినది. ఒకప్పుడు వురోహితున కీయవలసిన దతిణకు బదులు ఒకచాపము, మూడుబాణములు 

ఇచ్చినట్లు కౌరీతకీ బావ్మాణము వర్షించినది. చాపము సాధారణముగా నాలుగు లేక ఐదు 

మూరల పొడవు ఉండెడిది. దానిని ఉక్కుతోగాని, కొమ్ముతోగాని దారువుతోగాని చేయు 

చుండిరి. అర్జునుని గాండివము 'వెదురుతోను (శ్రీక ఎ్రష్ణునిశాక్టము కొమ్ముతొను చేయబడినట్లు 

కన్చించును. అశ్లై తాటి యందు శెండు[తాళ్ళుండును. ఛానుష్కుడు ఎడమచేతికి చర్మపు 

తొడుగును ధరించును. అతడు కుడిచేతితో నారిని, ఎడమచేతితో ధనుస్సునడుమ.ను పట్టుగొనును. 

అమ్ము యొక్క వేగమును ఒరవికిని తట్టుకొనుటకై వా_న్తకవచము అవనరము. కుమారా(్ర్ర 

విద్యాసందర్భనము నందు. బద్ద గోధా,గుళి (కాణుల్ మార్గణ పూర్ణతూణులు' అని రాజకుమా 

రులు వర్ణింపబడిరి (ఆది-6-10) _ వెట్టవట్టలతోను, నరములతోను, జనుముతోను నారి చేయ 

బడుచుండను. రణమునందు బావము [తుంచుట, నారిని ఖండించుట, బాణములను (పతిబాణ 

ములతో ఎదుర్కొనీట మున్నగురీతులు మవోభారతయుద్ధము నందు తరుచు వినవచ్చును. 

ధనుస్సువిరిగిన వీరుడు ఒండొకవిల్లు వెనువెంటనే చేవట్టుటకు ఏర్పాట్లు ఉండెడివి. 

బాణములు, బాణాననములు మొదలగు యుద్ద సాధనములను బండ్ల మీద రణరంగము 

నకు గొనిపోవు చుండిరి. నారాచములు మొదలై న ఘోరసాధనములిను బండ్లమీద తెశెద్చనని" 
కర్టుడు దుర్యోధనువితో చెప్పెను (కర్ణ-1=-986). భీముడు కూడ ఇళ్లే చేసెను. ఖీముడు తన 
పారథియైన విళోకునితో “మనశరంబుల కొలంది యెట్టున్న దరయు మనవుడు నీతండుఅ(న్ర్ర 
శన్తుముల నంవద యడుగ వలదు, నేండు బెచ్చినవాని లోన నాఖెడ్డు (వేంగుపడి పూని వచ్చు 
బండి యొక్క_టి యించుకయు వెలితిగాక యున్నయది" యని చెప్పెను (క -8-141) పడు 

రకముల శరములు పేరొన బడినవి, భల్లము, తురథ్రము, |పదరము, తురకాముఖము, అర్థ 
చఛం[దవాణము, నారాచము, కాణము (భీష్మ -లిజ79) భీముడు ఏడురకముశ్రైన శరములతో 

2 War in Ancient India = VR. Ramachandra Dikshitar. Madras Unie 

versity Publication. Page 93. ° 
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ఏడుగురు వీరులను సంవారించెను. వెడద వాలి యమ్ము అనునదిమటి యొకటి. ఇవి వేర్వేరు 

తీరుల చాణములై యుండును. వర్యాయవదములు కాక పోవచ్చును. లోకోత్తర వీరుడైన 
యడ్దనునకు అవయతూణీరముండుట యాతని విశేషమని కర్దుడే అంగీకరించెను. ఎగశెగని 

శరపరంపర కలది అకయ తూణీరము, ఇది యగ్నిద_త్తమని చెప్ప బడినను (కర్ణ -1-2లిక్) 
యం[తనిగ్మిత మైన సాధన విశేషముగా భావింపవ లెను. అది యొట్టిదియో చెప్పజాలము. విశిష్ట 

మైన అస్త్రములను వీరులు మిక్కిలి జాగరూకతతోను భక్తితోను కాపాడుకొనుచుండిరి. కర్దుని 
సర్చా(న్హ్రమునుగూర్చి యిట్లు చెప్పబడినది, “అశ్వసేనాభిధానుండగు నాగకుమారుండు నర్చ 

ముఖళ రాకారంబు లై కొని త క యొద్దనుండ. దాను బసిండి యొబం బెట్టి యనుదినంబును 

గంధపుప్పంబుల నతతంబుల నర్చించుచు నయ్యర్దును మీ(దం (బ యోగించు వా(డై. యున్న 

యట్టి యమ్మువానీయా(న్హ్రంబు” (5 ర్మ 8-318). 

మహాభారత కాలమున అగి (పయుక్త మైన యుద్ద సాధనము లుంజెనా యనునది 

విచారణీయము. ఆగ్నేయా(న్త్రృమను మవోసాధన ముండెనని తరుచు వర్ణింపబడును కాని అది 

యీనాటి మందుగుండుసామానువంటి దగునో కాదో నిర్జ యింప జాలము. శతఘ్నులు మున్నగు 

ఆయుధములు దుర్గర తణమందు వినియోగంవ బడెడివి. ఒకొక్క మవ్మోన్త్రము మంటలు 

[గక్కుటయు భయంకర నినాదము చేయుటయు చదువుదుము. కర్గసంవోరకమై అర్జున 
[పయు క్రమగు భోరళరము కడంగిన విధము. 

“నినద సముద్భట స్ఫురణ నింగి పగుల్బంగ 

సర్వభూతక ౦వన మగుచ మెయిన్ నిగిడి” (కర్ణ - 8-861) 

శరశరాననములు గార ఇతర మెన ఆయుధములు "క్కు వాడబడు చుండెను. ముస 

లము, భిండిపాలము, తోమరము, శ శ్రీ, పొళము, చ[కము మున్నగు నవి మవోభారతమున 

తరుచు వినవచ్చును. ద్రోణుని యభిమతము తీర్చుటకు [దుపదుని పట్టితెచ్చూటశై కురు కుమా 

రులు కాంపిల్య నగరమునై నేగిరి. అచ్చటి జనులు వారిని “అసి, ముసల, దండంబులు గొని 

'యెదుర్కొనిరి. (ఆది-6-72) ఇం|దు డిచ్చిన ఘోరమైన శక్తిని కర్ణుడు ఘటోత్కచునివై 
1వయోగించి వానిని సంవారించెను. మరియొక్కవిశేషమును గలదు. ఒక్కొక్కవీరుడొశే 

(పయోగమున అసంభ్యాకములగు అమ్ములను [ప్రయోగింప గలుగు చుండెను. ఇదియును 

యం[తసవోయముతో చేయుచుండి రని యూహింసవలెను. 

సేనలు= సేనాంగములు 
ళ్ 

మవోభారత కాలమునకు వ్తైన్యము నందు చతురంగములు న్ము వతిష్టితము లయను. 

ఇవీ రథ గజ తురగ వదాతులు వేదకాలము నపదు గజవిభాగము ఉండిన నూచనలు లేవు, 

ఆశ్విక వై న్యమ్సు కొంతవర కున్నట్టు చాశరాజ యుద్ధ [పసంగమున చదివీనాము. చదరంగము 

అను ఆటను బట్టి నె సైన్యము నందు చతురంగ విభజనము జరిగెనని కొందరు ఛావింతురు. వై వైన్లి 
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"విభాగము లను బట్టి యే చదరంగము నందలి బలములు వర్చ్పడెనని మరి కొందరు తలతురు. 

.ఎశ్లైనను మవ్కోభారత కాలమున కవినిరూఢము లయ్యెను. 

శ రథములు 

భారతయుద్దమునందు వీనికి పథమస్థానము కలదు. నైైన్యము నందలి (శేణులు 

రథమును బట్టి యేర్చడు చుండెను. _అర్హరథ, సమరథ, మవోరథ, అతిరథ అనునవి వీరుల 

శొనగబడు ఉ_త్తరో త్తరస్థానములు. ఉద్యోగపర్వమునందలి రథాతిరథనంఖ్యానము, భీష్ముడు 
తన్ను అర్ధరథుడుగా నిర్హయించి నందుకు కర్లుడు కోపించి వెడలి పోవుట నువిదిత మైనకథ. రథి, 

పారథి _ వీరి యన్యోన్య[పాధాన్యమును గూర్చిన వన్ని వేళశములును భారతము నందు వెక్కులు 
కలవు. (శ్రీకృష్ణుడు, శల్యుడు ఆనాటి మవోసారథులలో చెప్పదగిన చారు, కర్ణుడు .శల్ఫ్యుని 

తనకు సారథిగా చేయుమని దుర్యోధనుని కోరుట, ఈ ఘట్టము నందలి (తిపురాసురనంవోర 
వృత్తాంతము -- రథి సారథుల [పాళ_న్యమును వ్యక్తము చేయును. రథమును రథికుని సంర 
ఉంచుటకు చ[కరతకు లను యోధులు నియోగింప బడుచుండిరి. యుభామన్యుండును ఉత్త 
.మౌజుండును కిరీటి చకరతకులుగా కాన్పింతురు.  వీరిద్దరును మవోరథులు. (పసిద్దవీరుల రథ 

ముల్వవె వారి [ప్రక్యేకధ్వజములు ఎగురు చుండును. _'చారివావానములును |ప్రశేకవర్ణ ము 

'లును కలవిగా నుండును. వారి ధనున్సులకును శంఖములకును వేరువేరు నామములు కలవు. 

'వీర[వ్రతమును భారతవీరు లత్యంత [శద్దతోను ఉత్సావాముతోను పొటించుచుండిరి. 

భీష్మునిది తాలశకేతువు. వెల్లగొడుగు. ఆచార్య దోణుడు వేదికాధ్వజుడు. ఈతనివి 
'అరుణాశ్వములు. దుర్యోధనుడు నాగశేతనుడు, శళల్యునిది కదలి కాధ్వజము. కర్ణుని ధనస్సు 

చేరు విజయము. వీని కేతనము వా ్ తికత్యు (కర్ల-1-60) యుధిష్టీరుని యశ్వములు వాంన 
వర్ణములు. ఈయన శంఖము అనంతవిజయనామకము. అర్జునుడు శ్వేశాశ్వములు, కపికేత 
నము, జేవద_త్తశం॥ము కలవాడు. పాండవసోదరుల అశ్వములు, ధ్వజములు వేర్వేరుగా 
[దోణ-=1--80 పద్యములో చెప్పబడినవి. ఒక్కొౌక్కవీరు డొకవిధమెన నై న్యమునకు నాయ 
కత్వము వహించి నట్లున్నది. భీమునినైన్యము వదాతిభూయిస్టము (ఖీమ్మ--1-- 105) నకుల 
సవాదేవు లాశ్వికబలమున కధిపతులు. నకులుడు అశ్షశిక యందు నేర్పరి యని విరాటపర్వ్య 
మున వర్ణిత మైనది. అదికాకయు కవలు మచేళ్వరుని మేనల్లుళ్లు. * మద్ర, కాంభోజ, గాంధా 
ఛాదిదేశములు వాయములకును వాయశికకును నిలయములు. ఈ విధముగా నకులసనా రేవులు 
ఆశ్విక నైన్యనిర్వవహాణము నందు నేర్పరులై యుండ వచ్చును. “కెరవులవపశమున గాంధార 
రాజైన శకుని ఆశ్విక నై న్యమునకు అధివతిగా కన్పట్టును. శకాళింగులు గజనై న్యమునకు 

(విది. కళింగ దేశారణ్యము లందూో ఏనుగులు వర్ధిల్లి యుండవచ్చును. 

గజ నైవ్యుము 
కౌటిల్యుని అర్థశా(స్త్రమున సాం[గ్రామికమ్ము అను నధికరణమున పత్త్యాళ్టోరథ వా క్తి, 

కర్మలను గూర్చిన (పత్యేశాధ్యాయముకలదు. చతుర్ధంగబలముల (వ త్యేక వ్యాపారములు, 
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వానియుద్ధమున కనువైన భూములు దీనిలో వివరింప బడినవి. పనుగులు చేయవలసిన వను. 

లను శౌటిల్యు డిట్లు (కోడీకరించెను క. “ముందుభాగమున నడచుట, |క్రొ_త్రమార్గములను' 
"రేవులను నిర్మించుట, నీళ్ళలో కి డిగుట, చెదరిన నై నికుల నొకచో చేర్చుట, సం ఘటితమగు ళసీన 

లను భగ్నము చేయుట. [పా కారములను. గోపురములను చ్వారములను పగుల గొట్టుట, 

కోళమును చెచ్చుట = ఇది యేనుగులు చే మవలసీన కార్యములు" (పౌ శీనయుద్దతం[త్రమునందు ను 

మధ్యయుగమునందును కూడ గజములకు నై న్యమునందు అభ్యర్థి రి తస్టానమే కలదు. పనుగులు 

ఈ నాటి టాంకుదళముల వంటివి. అవి స్థిరములు భయంకర ములు “దుశ్చే గరములు రాజులకు. 

శోభాపాతువులు. వనుగులు శతుభయంకరము అయ్యును ఒక్కొక్కప్పుడు తమనై న్యమున శే 

(ప్రమాద కారణము లగుచుండును భీష్ముని నాల్లవనాటియుద్ధమున భీముడు విజృంభించి 
దురోధనునివై వి మింపగా ఆతడు మగధరాజను |పేశేపించి గజసై న్యమును వాయునందను. 

నివై కవియించెను. భీముడు మున్నగువారు శరములతో ఇభదళములను చీకాకుపర'చిరి. 

అవి కలగి తమవాహినులనే దిగ తొక్కెను. 

ఇనుగాలి. దూలు మొగిళులొ 

యన నిభములు విటీ(గి నిజబలావళి సదియం 

దన మీద ఖా టి దుర్యో 

ధను డదలిచి నర్వనై న్యతతి బురికొల్పెన్ 

భీష్మ-_2. 216. 

మవోథారతయుద్ద్ధ మున ఇద్దరు గజాధివులయు, చారిఏనుగులయు వృత్తాంతము. 

[వన్ఫుట మగుచున్నది. వీరిలో నరకుని కుమారుడు |పాగ్గోతిషవతియగు భగదతుడొకడు. 

ఇతని దంళతావళముపేరు నువతీకము. భగదత్తుడు కౌరవపశమున నుండెను. తనయేనుగును- 

వరపించి పొండవనై న్యమునం దీతడు చెక్కుమారులు లీభత్సము కలిగించెన్యు (భీష్మ-8-150) 

తుదకు ను|పతీకముతో భగదత్తుడు అర్జునునిచేశ చచ్చెను([దోణ.!-869) ఉద్ద-డుడగు మరియొక 

గబాధిపుడు మాగధుం డగు రండఛారుడు. వీడును భగదత్తుని యంత వాడట. వీడు తనయేనుగు. 

తో పొండవనె నైన్యముల గలంచుచుండ (శ్రీకృష్ణునిచే (పేరితుడై_ పార్టుడు వీనిని సంవారిం 

చెను. (కర్ణ -2.8 15) యుద్ద పుశేనుగులలో నాలుగుదంత ములు కలవి [వళ_న్తతరములు, 

కానవచ్చును. అర్జనుడు “చతుర్దంతరుచిస్ఫీశ మగు గజముతో పోల్ప బడి నాడు 

(శల్య-1-46). క ' 

అశ్వములు ౯ 

భారతయుద్దమున-దు అశ్విక సై న్యమునకు నముచిత | పాధాన్యము కలదు. వేగగమ. 

నమున కవిఅత్యంపేవళ్యములు (వధానముగ్లో వీరుల రథములను లాగుట కివి ఉపయోగించు. 

ధా a 

8. కౌటిల్యుని అర్థశళ్యాన్తము-ఆభార్య మామిడిపూడి వెంకటరంగయ్య. పుట 50. 

న! 



క్ష్ 

చుండెను. ఆక్విక నై న్యములు తెరలు తెరలుగా తాకుటచే యుద్ధపంబధ మైన వర్ణనలలో వీనిని 
'తరంగములుగా రూపించు చుండిరి. సైంధవ వధ నాడు అస్టనురి విజయము (పధానముగ 
ఆతని సారథి రథ వాహనములచె ఆధారపడి యుంశెను. (శ్రీకృమ్ణుడు అశ్వవృదయమును 
చక్కగా నఎగినవాడు ఆజంతువుల యవసరముఃను ఎట్టి ఖభథయానకవమయము లందును వమ 

ఎరడు = నెంధవవధ నమీపించుచుండగా ఆతడు గుజ్జములను నేదదేర్చినవిధము |వ్రశంసనీయము.. 
అలుగులు పెరికి, మేను గలయ నిమిరి. అర్జునుని దివ్యా స్త్రములతో వెడలిన నీటిని | తావించి, 
ఖాశము మేపి అళ్వములను నూలుకొల్పెను ((దోణ-3= 159-165) శతు నెన్యమును వెనుకను డి 
కాకుటకు అశ్వికబలము ఎక్కువగా ఉపయోగించును. భారతయు సము నందు శల్యుడు మరణిం 
చీన తరువాత కూడ కౌరవులు మొండి పట్టుదలతో యుద్దము చేసిరి. “నుబలనూనుండు 
[పబలతురంగదళసవా నంబులతో వేగంబు మెఅయ వెరినేవ వెనుక'(గిట్టి " (శల్య-! =లికెగ్సి విజృం 
శించెను. అప్పుడు ధర్మరాజు తనచిన్నతమ్ముడై న సవాబేవుని ఐదు వేలగుజ్దములతో ళకునిని 
శాకుట్టక_ పంవెను. 

అళ్వవళము చేయవలసిన కార్యములను కౌటిల్యు డిట్లు వివరించెను. “అర్లమగు 
[వ దేశమును ని వేశమును అరణ్యములను ళోధించుట; విషమముశాని [పదేశమును, నీటిని, శేవును 
గాలిని, వేడిని గుర్తించుట; శ|తువును తరుముట; మొదటి దెబ్బ కొట్టుట; శతునైన్యము ప్రవే 
శించి చీల్చికొని పోవుట; కోళమును గాని రాజకుమారునిగాని తప్పించి తీసికొని పొవుట; వెనుక 
భాగమందును కొనలందును శతువువై పడుట - ఇవి అళ్వదళము చేయవలసిన కార్యములు”. 
ఈ|పకరణమునందే మరియొకచోట కౌటిల్యు డిట్లు వచించెను. “కావలసినన్ని గుజ్జములులేని 
రాజు గుజ్జములను ఎద్దులను రథములకు క ట్టవ లెను.” మహమ్మదీయులు భారత దేశమును 
(ప వేశించు వరకును అశ్విక నై న్యములు అంతగా వృద్ధి ౌందినట్టు శాన్చీంచదు. హిందూరాజ 
న్యులను జయించుటకు ఆక్వి కదళములే మునల్మాను విజేశలకు ఎక్కువగా తోడ్పడెను. వారి! 
అళ్వపతులను బిరుదు సార్థకమయ్యెను. విజయనగరచ[కవ ర్తులు ఉత్తమాళ్వములను విచేశముల 
నుండి కొనుటకై ధనము విస్తారముగా వ్యయము చేయుచుండిరి. అశ్వాధ్యతుని విధులను 
గూర్చి కౌటిల్యుడు అర్థశ్న్మాస్త్రమునందు వివరముగ నూచన లిచ్చియున్నాడు. యున్రాళ్వము 
అను ఎన్నుకొనుటలో వానివయస్సు శుకలక్షణములు పాటింపబడుచుంజెను, శాకతి గణపత ” 
దేవుని గజాధ తుడు జాయవనేనాని. (పళాపరుదుని వద్ద సాహిణిమారయ 
"ఆశ్వాధ్యముడు. 

ఉ పదాతులు 

"సర్వ దేశశాలములందు ఆయుధముల ధరించుట; నె నికవ్యాయామము - ఇవి వచా 
శులు చేయవలసిన కార్యములు" అని పదాతుల ధిర ములను కౌటిల్యుడు సర్మగవావఖగా నిశ్భే 
శించినను విష్టి (కార్మికులు) చేయవలసిన పనుల ను వచ్చాతుల విధులలో చే చేర్చొదగియున్నవి 
ఆవి 'య్వేవన = శిబిరములను మార్గములను సేతువులను శూపములను తీర్ణ ములను శోధించి శుభ 
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వర చుట; యం|త్రమ. లను, ఆయుధములను ఉపకరణములను గానము నుమోయుట్ట యుద్దరం. 

గము.నుండి ఆయుధములను, ఇవరణములను గాయపడినవారిని త్రీసికొనిపోవుట మున్నగునవి. 

వీరికి సంబంధించి యున్నవి. ప _త్త్యధ ఫ్రనుని (పదాతుల యధిపతి) మెలకువలు 'అర్థశా(న్రాము 

నందు మరొకచో నిరూపింవ బడినవి. “మూలబలము; భృత బలము; | శేణీబలము; మి(+ బలము;. 

శ తుబలము; ఆటవికబలము = వీటిగుణదోవములు, జలములందు, ఎ త్హైన ప దేళములందు చేయవల 

సిన యుద్ద కర్మలు; (వకాళయుద్ధము, కూటయుద్దము; గోతులలో కాని ఆకాశమందుండి కాని 

చేయుయుద్దము; పగటియందు కాని రా|కివూటగాని చేయవలసిన యుద్దము - వీటి నన్నిటిని 

ఎలిగియుండ వలెను.  దీశినిబట్టి పదాతుల కార్యములు కొన్ని తలియవచ్చుచున్నవి. ఉదా 

వారణకు మవోభారతమున (దోణాచార్యుని నాల్గవనాటి యుద్దమున రా|త్రిసమరముసాగాను. 

చీకటి దట్టముగా ఆవరించియున్నను ఉభయపక్షమువారును వెనుడీయక ఆవేశముతో పోరుచుం 

డిం. “అక్కురుభూపొలుండు దమకాలు బలంబుల నె న్లి నాయుధంబులు వెట్టి దివియలు పట్ట 

నియోగించిన ... యప్పదాతి వర్షంబులుదివియలు దెచ్చిన నద్దిరణీనరుండు రిథంబున కై_దును. 

గరికి మూడును దురంగంబున కొండును నియతంబుగా. బట్టించి” (|దోణ.5-144.) 

ఆ[శ్రమవాసపర్వము నందు ధృత రాష్ట్రడు ధర్మరాజునకు సప్తాంగమైన రాజ్యమును. 

గూర్చి యుపన్యసించుచు ఆరువిధములై న న్రైన్యమ:లను జేర్కొ నెను. 

మూలబలంబును మొతాలచారును 

మ్మ్త బలంబును శ [తుబలము 

గాననంబు బలము. గ్రై జీతగాం[డును. (e#-1-78.) 

భారతములో చెప్పబడిన మొతాలవారు కె జీతగాం|డు అను స్పై న్యవిభాగములు 

ఆర శాశ్రుమునందు భృతబలము, [ శేణీ బలముగా కాన్బించు చున్నారు. భృతి బలము అనగా అప్ప 

టికి జీతమిచ్చి కూర్చుకొనబడువారు (346౯069బ168) అని అర్థము చేయవీడినది. (శేణీబలము 
అనగా రాజ్యమునంద లి అయావృ త్రి వ్యాపార సంఘములు సమకూర్చు నై నికులు. మవోభారత 

కాలమునకును అర్థశ్మాన్ర్ర కాలమునకును సాంఘికవిధానమునందు కొంతమార్చు వచ్చియుండ 

* =వచ్చును. వర్తకసంఘముల్లు కా ర్చిక సంఘములు | శేణులని పిలువ బడును. రాజ్యవ్యవ స్థ యందు. 

ఇట్టి [శ్రేణులకు కొంత ప్రాధాన్య మేర్చడినది. |[పభుత్వమున కవసరమైన సమయములలో వీరు. 
చె. నికులను సమకూర్చు వలసిన బాధ్యత క &గియుండిరి. 

(సె న్య సేకరణ-శనితీణ 

సంజయుడు ధృత రాషుోని జంవున యంద్దరంగమునకు పోయి నం|గామవా ర్లలు' 

'శెచ్చుచుండును, "ఆతడు కౌరవులకు పరాజుమును, పొండవులకు విజయము ను తరుచు తెల్పు 
చుండెను. ఇట్టి సమావేశము అందొ కన్తాడు చీకురాజు తమనై న్య పరాజయమునకు చాపో 
వుచు సంజయునితో ఇట్టు పలికెను. 
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వవం బవుగుణం నైన్య "మేవం బవావిధం వరం 

వూగ్లివా మేతద్యథాశాన్ర్ర మమోఘం చైవ సంజయ 

నాతి వృద్దమజాలంచ నకృశం నచపీవరం 

ఘు వృత్రాయశ పాయం సారగా|త మనామయం 

ఆత సన్నాహ శ(న్త్రంచ బవహొళశ(న్త్ర పరిగవాం 

అసియుద్దేనియు ద్లేచ గచాయ. ద్దేచ కోవిదం 
[పానర్ షి తోమరేప్య్వాకౌ పరిఘేష్వాయ సేమచ 

భింది పాలేషు శక్షిషు మునలేషు కృత శమం 
శ(న్ర్ర|గవాణ విద్యాను సర్వాను పరిని తం 

ఆరోహే పర్యవ స్క ౦దే నరణేసాంతర శే 

నమ్య[క్పవార ణే యానే వ్యపయానేచ కోవిదం 
నాగాశ్వురథయానేషు బహుళన్సు పరీజీతం 

పరీక్యచ యథా న్యాయం వేతనే నోవవాదితం 

నగోషహ్ట్యా నోవ కారేణన సంబంధ: మిత్తతః” 

అట్టి బవుగుణో చేత మైన ఎనేన్యము, బవూుకఃధమైన బలము; ఇాస్తో' ప్ల విధాన 

మున తీర్చబడినడయు అమోఘమునైన ప్యూవామ ; దేనియందు అతిబాలురు వృ లు, బక్క 

చిక్కినవారు, స్థూలకాయ.లు కాని ౧చరో; ౬ఘుశరీ"ము, యు కవయన్సు, బల__న కాయము, 

నీరోగ వైన ఆరో ' సము ల నె నికులే శేర్చబడ చు దురో; పనై నికులకు నంసిద్దములై న ఆయుధ 

ములు కలవో, అనెక పీధాన్తపరి[గవాము కలదో, ఎవరు ఖడ్లయుద్ధ మందు, ఆయుధములేని 
రణము న దు. గదాసంగరమ దు (పానము మన్నగు ఆయుధ[పయోగము అందు కోవిదులో 
సర్వశస్తాం్యన్త్రృము లందుపరినిష్టులో, ఎవరు ఆరోవాము, పర్యవస్మందము సరణము, సాంతర 
స్లతము, యానము, వ్యపయానము మున్నగు యోధక ర్మలయందు నేర్పరులో, ఏనైనికులు 
ఏనుగులు గుజ్జములు రథములు-వీని యుద్ధము అందు అనేక పర్యాయములు సుపరీతితులై 
నిరూపిత సామర్థ కము కలవారో, ఎవరు అట్లు పరీఠలలో కృతకృత్యులై యథార్హ్హమగు వేతన 
ముల పొందు చున్నార్థో ఎవరి నియామకము గోప్టిచేత గాని (నఫారసు కావచ్చును) ఉపకా 
రముచేక గాని బాంధవ్యనిమి_త్తముచే కాని చేయబడదో - అట్టి సర్వపంపన్నము నమర్థము 
అయిన సేనావాహిని ఓడిపోవుట దై వదుర్విపాకమున కచా అని ధృతరాష్ట్రిడు సంజయు 
నితో వాపోవును. 

చె 'వాకరము౭ను బట్టి మహాభారత కాలమున నైన్య నియామకమ. శికణ, వారి 

నేర్చు, వారి వేశన పద్దతి మున్నగునవి చక్కగా భాసించుచున్నవి. నం|గామము నందు వీర 
మరణము నొందిన సైనికుల కుటుంబములకు భోజనాచ్చాదనముల లోటు రాకుండ రాజు 
వర్చాటు చేయవ లెనని నారదమవార్షి ధర్మరాజును హౌచ్చరించుచున్నాడు (నభా=1 = 40) 
'నీనాధ్యతుడు నానావిధ రణము లందు నివుణుడై, అవార్యవీర్యుడై , రాజునకు హితుడును 

నమ్మదగి వాడును అయియు-డవలెనిని ఆ మహర్షి యే బోధించెను మవోభారత యుద్దము 
నందు పదగ్భింపబడిన అతిలోక శెర్యము, అసాధార ఇఘాత్సర్యాము, మవోవీథశ్సము వర్ణ ఛా 
లీతమలు. మవోర్షవ మంత నై న్యము కృశించి క్మశించి గోప్పాద మంత యై ను స్టుయోధ 
నుడు తనచలమ ను వీడక పోరాడు చుండుట “క ఎప్పాడ్టునులకు అళ్చగ్యము  కతిగించెను, 
(శల్య.1.848) ఎట్టి మవోత్ముల్రైనను నత్వబుబైగలవా(ర్రే: ను యుద్ధము నందు మత్సర|గన్తు 
లగుట షమ ధర్మాత్ముడైన యధిష్టిగని చరిత్రనుండియే మము ఉదావార్శింప్కవచు ను, 
కర్ణుడశ్న ధర్భ్శనందనునకు సింవాన్వస్నమయ్యొను. అట్టి దుర్దా.తుడైన కర్ణుడు సంవారింప 
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బడుట విని ధర్మ రాజు దివిటీలు వేయించుకొని వెళ్లి కర్టుని మృశళరీరమును కండ్లార చూచుకొని 

తృప్తి పడకేదు. (కర్ణ -9-895). ‘ 
al 

ఆకాలమునను నై న్యమునందు |కమశికణ [పాముఖ్యము గుర్తింప బడెను? బహు 
నాయకత్వము వలన చేవతలు వరాజితులై ఈశ్వరునకు తమతమ యంశములు నమర్పించి 
ఆయన సేతృశ్వమ. నకు అంగీకరించిన వృత్తాంతము (తిపురాసురనంహార కథయందు కలదు 
ఎంతటి వీరుడై నను నై న్యాధ్యకుని యాజ్ఞలను శిరసావహించుటగాంతుము. న్వైంధవవధ పర్వ 
మున అర్జున. డమయ్యెనో యని యుధిష్టిరుడు చింశాకాంతుడై భీముని పార్థనకు సవోయ 
ముగ బొమ్మనెను. ధర్మరాజ రకణమును వీడి ానటు పోవుట [వమాదమని వాయునందనుడు 
భావించియు ధృష్టద్యుమ్నునితో నిట్లనెను “కుంభసంభవుని బలిమియు నతని |పతిజ్ఞ తెఅంగును 
'నెజుంగుదు వేవజ కుడుము. నాకుంబోక కర్టంబుగాదు గాకున్న శేలినవాని యానతి నడవ 
వలయుో ఫీముని యంత మవోవీరుడు ఆజ్ఞాబర్దు డగుట గమనింప దగినది. 

నేన వ్రముయొక్కు నమక న్ధైర్యము (morale) అత గ్రంకావళ శ్రమని యానాటి 

ధీమంతు లెరుగదురు. ఒకప్పుడు కృష్ణ దై ప్రపాయనుడు ధృతరాషుినితో నిట్లు చెప్పెను. 
“కుమారా! యుద్దమునందు నై నికుని ఫ్టైర్యమే విజయమునకు మూలము. భీరువై యొకడు 

పలాయితుడై నచో నై న్యమంతయు కలగుండు వడును. మవోరథులుకూడ పారిపోవు సైన్య 
ముతో అపయానము చేయుదురు. నిబిడ వ్య్యూవాము ఒక్కమారు భగ్నమైనచో ఎంతటి యోధు. 
లును దానిని నిలువరింప జాలరు. కావున ఈ యంశమును చక్కగా మనమునందుంచుకొని 
పామచాన భేదములతో కార్యము సాధించు కొనుము.“ [దోణుడు కారవసేనానులలో మిక్కితి 
దృఢ్మవ్రతుడు. అతడు అచ్చపు నైనికుడు. దుర్యోధనుడు అడుగడుగునకును తన మై న్యము 
కెగుచుండుటను జూచివికలుడై యాచార్యుని వద్దకుపరుగె త్రి నీవుపొండవపకపాతివి అని నిందించు 
చుండును. జయ్మద్రధవధ సందర్భమున అర్జునుడు వానిని సమీపించుచుండుట కార్తి చెంది 
రారాజు[దోణుని వద్దకు పోయి అడ్డుపడ మని కోరెను. అంతట యాచార్యు డిట్ల'నెను. “నేనా 
ముఖంబు విడచి యేనర్దున వెనుకం బోయినం జాండవ బలంబు లురలం దోంతెంచు. మన 
యొడ్డుగలంగిన వై ంధవుం గాచుట రిది (58-114) ఈ సమయముననే [దోణుడొక అభేద్య 
కవచమును దుర్యోధనున కిచ్చెను. 

వీరుల అంత్య! కియలు 

(స్రీపర్వ మంతయు గాంధారి ళోకవచనములళో గడశినది. చానిని గాంధారీ వర్వ 
మన్నను చెల్లును. సంగ్రామ వీథత్స చిస్నాము లిందు అశేషముగా కనవచ్చును. మృత వీరులకు 
అంతిమనరిస్కారము చేయుటకును ఒకొక్క యెడ అవకాశము లేకుండె ననివించును. 
(దోణాశార్యుని శవమును జూచి గాంగ్భారి విలపించుచు వినయాన్వితులై న శిష్యులు నిత్యము 
(వణమిళ్లైడు [దోణుని వీర పద ద్వయమును నక్కలు చెడదిన్నవి అనీ యామె శోకించెను. 
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ఎంత కరుణాత్మక నన్నివేళము! ఆచార్యుని కగ్ని సంస్కార మిట్లుజరిగాను. ”(దోణుని భార్య 

కృవుని తోబుట్టువెన కృపి దై_న్యమును, విరియమోసిన జుట్టును ముఖమువై మ నుగు వడ వల 

వించుచుండెను. బవుశిష్యులు అయ్యతిరథోత్నముని య న్ర్రశన్ర్రములు, రథమును ఆయన 
యవయవములతో చితి యందుంచిరి, వారందరు సామగానము చేయుచుండిరి. కృపి మున్నగు 

వారు అపసవ్యముగ సొదకు [వదతిణించిరి, రెండవ యగ్నినివోలె |దోణుని వహ్ని కర్చించిరి. 

శోకార్శములై న యొడళ్ళతో వారు గంగాస్నానమున కరిగిరి. భూమి ఆచార్యుని మరణముతో 

అపగత శరవిగ్య యయ్యొ” ((స్త్రీ-2-!24,25) అనంఖ్యాకులుగా నివాతులై న వీరులకును సైైని 

కులకును యధావిధిగా అగ్నికార్యము నిర్వర్శించువారు లేరైరని ధర్మజుడు చింతి. చెను, 

భగ్నర థావయవములు విండ్లు ధ్వజములు మున్నగు వానితో సొం వేర్చి వీరులను అగ్ని కర్పించిరి. 

రాజులను |పోవులుగా పెట్టించి దహించిరి. ' 

మహాభారతము = వ్యూహాములు 

మవోభారతశాలమునకు  ఛారతీయుల యుద్ధ విజ్ఞానము పరాకాష్ట నందె ననుటకు 

అప్పటి వ్యూవాజ్ఞాన మే మ'ఖ్యనిదర్శనము. మహాభారత యుద్ధము నందు ఆయానేనాధి పతులు 

ఎన్నియో వ్యూవాములను పన్నినట్లు చదువుదుము. వ్యూవా శబ్ద మిట్లు నిర్వచింప బడినది, 

“వ్యూవాస్తు బల విన్యాఫః" వై న్యముల విశిష్టరచన లేక ఏర్పాటు వ్యూవా మగును. దీనికి 

మరియొక నిర్వచనము చెప్పబడినది. “విశేషేణ ఊవ్యాతే ఇతి వ్యూవాః” దీర్ట్రముగ ఆలో చింవ 
బడునది. ఈ రెండ ర్జ్ ములును వ్యూవానిర్మాణము నందు ఇమిడి యే యున్నవి. నేనాధ్యతుడు తన 

నైన్యమును మోహరించుటకు ముందు నిశితముగ ఆలోచించును. ఆలోచించి విజయము తనకు 

కలుగు రీకిని తన వాహినిని పన్నించును. వ్యూవాములను ఆంగృములో Military Tactica 

అనుచున్నారు. దీనికి సంబంధించినదే యుద్ధయుక్తి (Strategy) ఆ ఆంగ్ల విజ్ఞాన సర్వన్వములో 
ఈ"రెడింటిని ఇట్లు నిర్వచించియున్నారు. “Strategy i is the art of “Protected movement 

from which tactics, the art of protected offensive action is developed. Whilst 
the one places an army in the best position to over come the enemy’s resistance; 
the other has for its object the economical development of pressure 80 that 
movement in the desired direction may be maintained” యువయుక అనగా “పరర 

0 లాటి 

ఉతయానము, దీనినుండి సంర తీత వి[కమవిధానము అనబడు వ్యూవాము వపరిణమించు చున్నది. 
మొదటిది శత్రువు యొక్క నిరోధళక ని కుంచించుటకు ఉపయోగించును. కెండవది తననె నైన్య 
శని పొదుపుగా చాడు కొనుచు ఉద్దిష్ట రిక యందు విజృ ౧భణమును నిర్వహించుటకు ఉవయో 

గించును. వ్యూవామును గూగ్చి ఈ (కథే మరియొక చోట ఇట్లు వివరించినది *శ |తువినాశము 
న్నక్తై |తివిధనె న్యమును-పచాతులు, ఆశ్వికదళము, ములు వీటిని అత్యంత క క్రివంతముగా 
(ప్రయోగించుటయే వ్యూహో ధ్ధేశము వీనిలో ఒకొక. దానికిని విశిష్టయుర్గ' శక్తిని కలదు, 
ఒకొక్క అంగము తన గరిష్ట. శక్తిని విజృంభఖింవ చేయవలెనన్నచో తదితర ద్వయము "యొక్క 
సవోయము అవనరము, 
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భారత యుద్ధ కాలము నందు శతఘ్నులు ఉన్నను అవి యీనాటి శతఘ్నదళముతో 
పోలుట శగియు-డవు. (పొచీన కాలపు ళతఘ్నులు దుర్గ్షసంరతణము నందే యొక్కువ 
వినియోగ వజెడివి. 'కేతయుద్ధము నం దివి విని యోగపడెనో లేవో తెలియదు [పాచీన యుధ్రాం 
గములలో శతఘ్నుల స్థానమున రథగజదళములను మనము ఉంచుకొనవళను ఇట్లు చేసి 
చూచినచో అఆధునికయున్దవిజ్ఞానమునకు దీటు కాగల భావములును వ్యవస్టయు ,[పాచీన్ట 
భారతము నందుండె ననుట నత్యము అసలు వ్యూవాముల అవసర మెళ్లైర్చ డెను. ఎవరి 
యందు తలచూ పెను అను [పశ్నలు మనకు కలుగును. ఇది మొదట దేవతల యందును వారి 
(పతీకలై న అర్యులందును కలిగి నట్లు కాన్చించును. అల్పసంఖ్యాక మైన నై న్యముకలవారు 
ఆ బలమును గరిష్ట [పయోజన వంతముగా [ప యోగించుటళోనే వ్యూహభావన ఏర్పడినది, 

దేవగురువైన బృహస్పతి యిట్లు శాసించెను. 

“సనంవాతశాళా యోధ యేదల్చా౯ా 

శామం విస్తర యేద్భహూూజకా” 

అల్బనైన్య్గమ ను సుసంళ్లి ష్టముగా కూర్నవలెను. బహుళసె. న్యమున్నచో దానిని విస్తరింవ 
చేయవచ్చును నైన్యమును పొదువుగను గరిష్ట శ క్కివంతముగను ప్రయోగించుటలోనే వ్యూవా 
ములు ఏర్పడినవి ఈ వ్యూవాములకు తరుచు పశుషశ్యాదుల యొక్కయు, విశిష్ట వస్తువుల 
యొక్కయు “వేర్లు ఉంచుట కాన్చించును. గరుడ, శన, (కౌంచ, కూర్మ మకర, శకట 

సూచి, శృంగాటక, అచల మున్నగు వేర్లు వ్యూనాములకు "పెట్టబడినవి. ఆయా పతులునుు, 
మృగములును తమలో తాము కలహి-ంచు నప్పుడు అవలంబించు సన్నద్వాకారముఃను గమ 
నించి వూ్యవాముల కా నామములు ఉంచబడి యుండును. వస్తువుల (ప త్యక ధర్మములను 
బట్టియు చేరు కల్పించియుందురు. అచల వ్యూహము వగ్వతమువలె స్థిరమైనదిగా భావింవబడి 
యుండును, శృంగాటకము ముమ్మొనవాలు వంటిది. మకరముయొక్క తుుడము భయం 
కరము. కూర్భమ. యొక్క. వీపు దుక్ళేగ్యము. శ్యేనము నేత్రములు మిక్కిలి చుకుకై నవి. 
_ౌంచము ముక్కు. వ(జసన్నిభ మైనది. ఇట్టె అలకణములను దృష్టియందుంచుకొని సారవంతమైన 
దళమను ఆయా స్థానములందు నిల్చు చుండిరి. 

వ యే వ్యూవాముల నే యే సన్ని వేశములలో తీర్చవలెనో శు కనీతిసారము సూచన 
[పాయముగ ఇట్లు చెప్పుచున్నది. “నద్య! దవనదు'కేషు యత యత భయంభవేత్ సేనాపతి 
_స్తత్రత త గచ్చేద్ వ్య్యూశాకృ తై గృ లై; యాయాద్వూ్య హేన మవాశా మకరేణ పురోభయే 
శ్యనేనోభయపశేణ, సూచ్యా వాధీక వక్కయా పశ్చార్భయేతు శకటం పార్శ వ యోర్వ[జ 
నంజ్ఞ్ఞకం సర్వతన్నగ్వతో భద్రమ్ చక్రక్ వ్యా౭మథాపివాే నదుల యందుగాని అడవులందు 
గాని, దుర్గములదుగాని, ఇకర స్థ లములందోగాని భయిము తటస్టించినప్పుడు సేనాపతి తన 
చనైన్యమును న స్యావా రచన చేషి నడిపింఛ్ర వళను.. ముందు భాగమున [పమాదము కలిగినప్పుడు 
మకరవ్య్యూహముతో ఎదుర్కొనవలెను,  ఉభయవతములందు వివమస్థితి వర్పడినచే శ్వేన 

a 
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వ్యూవాము ఫ్రన్నవలెను. లేదా విప్పారిన ముఖముగల సూచీ వ్యూవాము నమర్చవ లను, 

వెనుళభా గమన [పమాదమైనచో శకటముగా మోవారింపదగును. పార్శ్వము లందైనచో 
'వపీవ్యూవాము. నాలుగు ముఖములనుండి ఆపత్తు ఎదురై నచో నర్వతోభ ద్రముశాని. వ్యాళము, 
"చ కము కాని పన్నుకొనవలను. 

వ్యూహ విభజనము 

వ్యూవా నిర్మాణనూ[త్రములను కామంద కుడు ఇట్లు నూచించెను. 

తిర్యగ్వృ్భృ త్తి స్తుదండ స్యాత్ 

భోగో౬న్వా వృత్తిరవ చ 

మండలస్సర్వళతో వృత్తిః 

పృథగ్వ్భ త్తి రసంవాత 8 

దండము, భోగము, మండలము అనంవాతము, అను నాల్లును వూూవాములలోని [పథాన భేద 
ములు. అందు [పదరదృఢకాదులు 17 దండ భేవములు. గోమూ తికా, హీంనక, సంచారిక, 

శక, పతంతకములై దును భోగ భేవములు. సర్వతోభద దుర్ణయములు. మండల భేదములు. 
"అర్థ చంద, ఉశ్ణానాదులు అసంవాత భేదములు. వ్యూవామునకు వెనుకనుండి చెదరిపోయిన 

నె నికులను కూర్చు కొని వచ్చు సేనా భాగమును వ్యూవాపార్ష్మి యందురు. దీనికే (పత్యాసార 

మనియు చేరు. “భగ్నానాత్మీయా౯ [పత్యాపర తీతి |వశ్యాసారః' అని- దీని నిర్వచనము. [పతి 

(గవామని చేరుగల మరియొక నైన్య విభాగమున్నది. రాజు దీనియందు నిభృతుడై యుండి 

తన నెన్యముగాసి చెంద కుండునట్లు నడిపించుకొని వచ్చును. [పతి గవాము (పథాన నై న్యము 

నకు ఇన్నూరు విండ్లీ దూరమున వెనుక భాగమున ఉండును. |ప్రతిగవామనగా (పమాదము 

నెదురొనుటకు (ప్రత్యేకింపబడిన నైన్యమని కౌటిల్యుని అర్థశ్య్మాన్రేమున నుడువ బడెను 
(వుట ర్2ిర) 

ర ధానానాననమ్తలు 

నై న్యమును యుద్ద భూమియందు నాలుగు విధముల నిలుపవచ్చును. అడ్డముగా 

'నిలుపుట దండము. సేనాంగములను ఒక దానివెనుక నొకటి నిలుపుట భోగము. వలయా కారముగా, 

'అన్నిమూలల రతణ కనువుగా తీర్చుట మండలము. వేర్వేరు సంఘాతములుగా వన్నుట 

'అసంవాతము. ఈ [పథాన స్టి తులనుండి ఆయా వ్యూహము లేర్పడుచున్నమవి. * పకకతోర స్యములు 

సమముగా యుస్టముచేయు నట్లమశ్చబడినది దండవ్యూహము. ఇది వెనుకకు తిరిగి కొట్టుటకు 

వీలుకలది. శ్యనవ్యూవాము, సూచీవ్యూవాము దీనిలోనీ భేదములు. ఏక పంకి_ యందుండు దండము 

'నూచీవ్యూవాము. ఇవి ఛారతయుద్దమునందు' వచ్చినవి. భోగవ్యూవామొనే శర్పవ్యూవా 

a © తి 

శ కొటిల్యుని అర్థశ్యాస్త్రము. సొం|గామి మను పదియువ అధికరణము, పుట 526. 
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మందురు. వతకమోరస్యములు విషమముగా ఉండునది శకటవ్యూవాము దీని భేదము. దీనికి విరుద్ధ 

మగునది మకర వ్యూవాము. పక్షకతోరస్యములు ఏకమగుట మండలవ్యూవాము. సర్వతోభద్రము 

దీనిలోని భేవము. పతక &ోరస్యములు కలియక వేరుగనుండుట అసంవాతము. వ|ఒవ్యూవాము" 
చినిభీవము. పదాతులు, గుజ్జములు, రథములు, పనుగులు-ఇవి యొకటి వెనుక మరి యొకటి" 

ఉండుట అచ౯౬వ్యూహము. 

'నైన్యాంగ విభాగములకు సంఘటితమగుటకు, విడియుటకు, యానముచేయుటకు. 

వెనుకకు తిరుగుటకు, మార్కొ నుటకు నాయకుడు తూర్యఘోషములతోను, ధ్వజములతోను, 
వతాకము* తోను సంజ్ఞలను ఏర్పరుపవలెనని కౌటిల్యుడు. వ్యూవాములలోకొన్ని శతువువ్నై 
'బెల్బకొట్టుటకును. కొన్ని చెబ్బ కాచుకొనుటకును అనువై నవని యూహింపవలెను. శ్యేనమకరా' 

దులు వి|ః మవ్య్యూహములుగా కన్పించును, కూర్మ పర్వతోభ | దాదులు నంగ కక వ్యూవాములుగా 

కన్పించును. మిశ్రవ్యూవాములనేకములు. అకాహిణీపరిగణనము ఆదిపర్వమునం దే చేయబడినది. 

(ఆది-1-81, పత్తి, నేనాముఖము, గుల్మము, గణము, వాహిని, పృతన, చమువు, అనీకిని, 

అజాహిణియనునవి ఉత్స రోత రాధికములగు సేనావిభాగములు కౌరవపకమునందు పదియణి' 

వాణులు మీ!'తబలము, ఒకయకాహిణి కె౭వబలము. (థీమ్మ-1-£5) మవోభారత యుద్భమువందు 

అంధులను పేర్ణానుట ఒక్కమాశే జరిగినది. (కర్ణ ఎలిఎలి 7) వీరు కౌారవవకముననుండిరి. “రారాజు 

పురికొల్చి రాభేయునకుం (శాపయి పుళిందజా హ్లిః శుంక ౯0 భోజానీక ౦బుగ విసినం గొంకేయ 

జలంబునకు ఫరంబగుఓట యు.”"భారత కమునందలి సమస్త జాతులవారును కురుకే (త సం|గామముూ. 

వందు పాల్గొనిరని తోచును. అందు (ప్రధానముగా (పాచ్యరేశీయులు "కౌరవపత్షముననుండిరి. 
ఇట్టివారు మాగధులు, కాళింగులు, ఆం|ధులు, భోజులు, పృళిందులు, కేంకణ (తమిళ), 

'చేశీయులు. భారతవర్ష మునందలి జనవదములలో ఆంధ్ర దేశము పేర్కొనబడినది. ( ఖీష్మ- 1-40). 

మహాభారతము నందలి వ్యూహములు 

(వముఖ 'సేనానుల్లందరును మవోభాగత యుద్ధమునందు వ్యూవాముల నేర్చరచి 
ఫం[గామ 'మొనర్న్చిరి, అందును కౌరవపతము నందలి సేవామలు ఫీష్మ |దోణులు దేవదానవు. 
లను కూడ నమరమ. ఖమున లెక్క వేయని మహావీరులు. అట్ల య్యును కౌంవులు నిశ్శేషమ గా 
ఓడి పోయిరి. దీరికేమి నమాధానము. ఇచ్చట మనము మవోపతి, వతయగు గాంధారి పలుకులను 
న్మరించవ లెను. నుయోంనుడు కురు జే. | శమునకు పోవుచు తల్లి దీవన అర్థ: చెను. అప్పుడా" 
పాధ్వి యిట్టుచెచ్చెను. “కొడుక ! ర్యెక్కడముండు ధ ర్మమక్య్కుడకు జయముసేరు” 
(ష్ర్రీ-1-!65)). ర్ష్మాము పాండవవతమన ను-డుటజే వారు జయించఛిరని కృష్ణ దె వపాయన 
మునీం[దుడు పర్ధిష్కరించెను. వ్యూ వావట్రిష్థత మ్యాతమే విజయసాధనము కాదనుట భారతీ 
యుల విశ్వాసము. | 
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అదియట్లుండె. భీమ్మడు రణకంగమునుచేరి కురుపతి కోరిక మేరకు “నిబిడచారు నన్నా 
వాంబుగాి ఫ్ర్యావాను మరా ను “అందు శానును ;దోణుండును తాలధ్య జంబును వేదికా కేతనం 

'బును , (గ్రాలోచుండ ముందటి నిలిచి. .కడుమ కురుకుమార సమేతంబుగా నమ్మహీనాథుడు 
నిలుచునట్లుగా నియమించి. తగన మయొొ నైన్యంబుల శకేనుంగులు, నేనుంగుల కరదంబులు, నర 

ఎ, దంబులకుం దురగంబులు దురఠరగంబులకు విండ్ల వారు, విండ్ర వారికి న ద్రాయుధులు నడ్డంబగు 

* శెజంగున నిలువ నియోగించి మానుష వ్య్యూవాంబు సమకట్టి న" ఒక శీనాంగమునకు మరి 

యొ*టి వెనుకనుండు నట్లమక్చుట అచల వ్యూవామని కౌటిల్యుడు భీష్ముని [పథమవూ్య్యూవాము 
నందీ విధానమే కన్పించుచున్నది. శారతములో దీనినే మానుష వ్యూవామనిరి. పచాతి 
వెన న్యము ముందు నిలు చుటచే దీనికీ వేరు వచ్చియుండును. దీనికి [పతిగా పాండవులు అచల 

వ్యూవామునే పన్నిరి. ఇందు భీముడ(గేవరుడైై యుండెను. భీముని నె నైన్యము పదాతి ల్లూయిష్ట 
మని ఇదివరలో చదివి యున్నాము. రెండవనాడు పాండవులు [పథ మావకాళము తాము తీసు 

కొని [కొంచ వూ్య్యూహమును పన్నిరి. [_కొంచముయొక్క ముక్కు వ జసన్నిభ మైనదిం కావున 

ఫల్లునుడు చంచువు నందు నిలిచెను. కుంతిభోజుడును, _ెబ్యుడును చతు స్థానములందే 
'దేజరిల్లి రి. దీనికి భీష్ముడు మాజొడ్డనము కల్పించెను. కాని చాని"పేరు లేదు కౌరవులు మూడు 

మోవారంబు లయి3 అనుటచే ఇది అభంవాత భేదమైన వ్యూవామని చెప్పనొవ్చును, 

మూడవదినమున భీష్ముడు గరుడవ్యూవాము నమర్చగా పాండవులు అన్చేందు 
'వ్యూవాముగా మోవారించిరి. గరుడ వూ్యవామునకు గంగానందనుకు న్యయముగా ముక్క 

నిలిచెను. అగ్రేందువ్యూవాము నే కాబోలు కౌటిల్యుడు అర్జచం|దక మనెను. మూడు దళములు 

అసంవాతమ.లుగా నుండుట అగ్భం[దకము. పాండవుల యర్ధ చం[దవ్యూకామందు ఫీమార్డును 

లిరువురును రెండుకొమ్ముల పన్నిరి. శుండాల మాలికా ఫీలంబుగా యుధిష్టిరుడు మధ్య (పదే 

శమున నిలిచెను. గరుత్మంతుని ముక్కున నిలిచిన భీష్ముని ధాటికాగలేక పాండవ సై న్యములు 

చెల్లా చెదరగుచుండిరి. అస్టనుని ఉద్దీ పస్తురి చేయుటకై శ్రీకృష్ణుడు చ[కము ధరించి భీష్ముని 

మీదికి లంఘించిను “పారుడు దీనితో 'విజృంభించెను. నాల్గవ దినమున కురు పాండవులు (పత్యేక 

వ్యూహాములు పన్నినట్లు లేదు. గత దివసమందలి యేశ్చాటునే అనుపంధించి యుందురు. ఐదవ 

దినమున గాంగేయుడు మకరవ్య్యూవాము సంధించెను. మకర వ్యూవాము శకటమునకు విరుద్ధ 

మని కౌటిల్యుడు. ఇది భోగ వ్యూవాశాఖకు చెందినది. దీనికి [వతిగం పాండవులు శ్యనవ్యూవా 

మను దిర్చిరి. అందు ముఖంబున ఖీముండును, శిరంబున సొత్యకియు, కంఠంబున కిరీటియు 

నుండిరి. 

కౌరవ పకమందొక గొప్ప లోపముండెను. భీష్ముని పది దినముల యుద్ధమునందును 

శర్జుడు పొలికలనికి రాలేదు. ఆతడు ఖీమ్మనివై అలిగియుండెను. ఖీష్మ దోణు అ లిలోక వీరు అ 

య్యును వారు నవాజముగనే పాండవులయెక ఈమన్మోర్గవము కలిగియుండిరి. దుర్యోధనుడు 

వారిని విశ్వాసింపక ఏ ఏ కొంచెము విపఠ్యాసమయ్యిను ఆ వృద్ద వీరులను నిందిరిచు చుఆడెను. ఇది 

వారికి బాధాకరమయ్యొను. ఐదవనాటి యద్ధమున దుర్యోధనుడు ఆచార్యుని పద్ద శేగి యిట్లు 

చిమర్శించెను. 
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“పట్టి పొలార్చెదరు మీరు పాండుసుతుల 

నీవు భీష్ముండు నలిగిన దేవతలకు 

నైన మార్కొనవచ్చునే సేశ నరుండు 
చట 

నొంప6గా నిట్ట లొప్పరికింపందగునె. 

అనిన విని కుంభసంభవుండు గటకటంబడి యతనితో నిట్లనియె. 

“* ఎన్నడును మున్నువారల యేపునోపం 

గాన మెట్లు సము|ద ంబులోన బుట్టి 

వవ గొన్న ౦0త.( గొను;గాక వారి'గెల్వ 

మాకు శక్యంబె చవిగాని మాటలేల” (ఖీష్మ-2-282.) 

దుర్యోధనుడు మహామహుడై.న గాంగేయుని కూడ ఇళ్లు నొవ్వపలిశెడివాడు. 

"రెండు వీళ్ళజనములును రా|తులందు వివిధ వాద్యసంగితములతోను. సాహిత్య 

మధుర౭లితగోష్టీ వినోదములతోను (పొద్దుపుచ్చెడివారట. ఆరవనాడు పాండవులు మకర 
వ్యూవాముగా మోవారించగా శీష్ముశు (కౌంచవ్యూవాము బన్నెను. కొంచ మొగ్గరమున 
చానును |దోణాచార్యుడును చంచువున నిలిచిరి. ఆరవనాటి రాతి దుర్యోధనుడు భీష్ముని 
స్కంధావారమున శేగి తమ సనైన్యనష్టములశై యాతని నధిశేపించెను. ఇంతవరకును. 
శాంతనవుడు వి(మవ్యూవాములను పన్నుచు మొదటి 'దెబ్బకొట్టు స్థితిలో సైన్యముల నడపు. 

చుండెను. కురురాజు మాటలకు నొచ్చి కాబోలు ఆతడిప్పటి నుండియు సంరక్షణ వ్యూవా 
ములు నా్రయించెను. ఏడవనాడు భీష్ముడు మండలవ్యూవా మొనర్చెను. ధృష్టద్యుమ్నుడు. 
పాండవ సేనను వ(జవ్య్యూవాముగా తీశ్చెను. ఐరు నై నికదళము అసంవాతములుగా అమ. 
ర్చుట వజవ్యూహములేక గోధావ్యూవామని కౌటిల్యుడు. ఎనిమిదవనాడు కౌరవులు. 
కూర్మవ్యూహము [కిందను, పొండవులు శృంగాటక ప్యూవాము [కిందను మవోరణ మొనర్చిరి., 

ఆనాటి రాతి కురురాజు తనమామ శకునిని, ఆ ప్పమితుడగు కర్లురి రావించి వారితో రవాన్య- 
ముగ మంతనము సలివెను. ఖీమ్మడు పొండవపతపాతియనియు, ఆతని నింక యుద్దమునకు. 

'శేవలదనియు, సర్వము తానే చూచుకొందుననియు నూతనందనుడు నలవి ఇచ్చెను. (భీష్మ = 
8.166) వెంగలియగు దుర్యోధను డా మాటవట్టి (పవ ర్రించె. 

నవమదివసయుద్ధమున గాంగేయుడు సర్వ తోభ|ద్రమను మోవారమును దీర్చి పాండ- 
వులను 'ేలకుగోలకు తెచ్చెను. ధర్మరాజు చాలాఖిను డఉయి ఆరాతి రహాస్య[పకారమున పితా 
మ.హుని పాలి కరిగి యాతని వధోపాయమ్లుకెలిసి కొని వెను పరవనాడు కురు పొండవులే 
వ్యూవాములు పన్నిరో తెలియదు. భీష్ముడు (పచండభానుని వలె పాండవ నై న్యమును 
దహించి, ఛివరక్టు త తధర్మమువై వినవు గొచెమ, (భీష 8.869) ఆనాడు అంశుమంతుడు 
శాంతించు సమయమునకు డెచాసురాతి" పీక డైన శాంతనవుడు శరతల్పగతు డయ్యెను, 
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ద్రోణుని వ్యూహ 

భీష్ముని తరువాత కారవనేనాపతి యైన [దోణుడు వ్యూవావిజ్ఞానము నందు సాటిలేని 
యోధుడు. శంతననందనుడు మవోవీరుడయ్యును సత్వస్వథావముకలవాడు. కుంభసంభవుడు 
(కాహ్మణుడయ్యును రాజనన్వభావుడు. అదియుగాక పాంచాలుర యెడ ఆచార్యునకు కోప 

టుధికము. దీనిచే ఆయన సేనాధ్యతుడుగా నుండిన ఐదుదినములలో "వెక్కుమవోవీరులు మడిసిరి. 

సేనావతిత్వము నందఖిపి_క్షుడె [దోణుడు దుర్యోధనుని వరము కోరుకొనుమనెను. ధర్మరాజును 
(పాణములతో పట్టికెచ్చి తనకు ఒప్పింపు మని కురురాజు కోరెను. యధిష్టిరునిచే తిరిగి జూద 

మాడించి పాండవులను అరణ్యములకు పంపుట వాని యుద్దము. గురుడు వానిదుళ్చింతనకు 

రోసి కొన్ని నిబంధనలతో దాని కొడంబ డెను. 

[దోణుగొ మొదటిదిగము యుద్ధమున పాండవులు (శౌంఛవ్యూవామ ను బన్నిరి 

దీనికి (పతిగ ఆచార్యుడు శకటవ్యూవాము నమరెను. “వశ్చాద్భృయేతు శకటం అని శు(క్రనీతి. 

ఫీష్ముని పతనానంతరము కౌరవులయుద్ధశ. క్తి కొంత సడలినది. పాండవనై న్యము నుండి వెనుక 
భాగమున [పమాదము నేమైన [దోణుడు శంకించెనేమో. ఇప్పటినుండియు కర్ణుడు రణదీతితు 
డగుటచే కౌరవులకు కొంతయూరటకలి'గను. నంళ_ప్పకులు అర్జునుని సం గ్రామమునకు పిలుచు 

టచే ఆతడు "వారి నెదుర్కొనుటకుపోయెను, నంళ _వ్రకప్రయోగము [దోణుని యుద్దయు క్రిగా 
ఛావించవలెను. అట్లు న్వల్పముగా న్యూరనబల మైన పాండవ నై న్యమును శేండవనాడు 

[దోణుడు గరుడవ్యూవాముతో ఎదిర్చెను. ధృష్టద్యుమ్నుడు మండలార్భవ్యూవామును సంధిం 
చెను." ఆచార్యుని ఛాటికి ాళలేక యుధిష్టరుడు రణరంగము నుండి తొలగిపోయెను. పారి 

పోవుచున్న పాండవనేనలను చూచి కురుడాజు కలకల నవ్వెను. 

మూడవచాడు కుంభసంభవుడు పద్మవ్యూవామును పన్నెను దీనినే చ[కవ్యూవా 

మనియు అందురు. “ అర్జునుడు సంళ_వకులతో భయంకరరణ మొనర్చుచు దూరమున నుండెను. 

ధర్మరాజాదు లావ్యూవామును ఛేదించుట యెరుగమిచే యువకుడగు అభిమన్యుని వూ్యూవామున 

మార్గముచేయుట కై. (పోత్సహించిరి. ఆతడు ఏకాకియై చాలసేపు యుద్ధముచేసి కౌరవుల 

వంచనచే పద్మవ్యూవాము నందు నివాతుడయ్యెను. ఇది దారుణపర్షిణామములకు చారితీసెను 

అర్జునుడు జయ్మద్రధుని సంవారించుటకు (ప్రతిజ్ఞ చేసెను. ఆతని శపధమును వమ్ముచేయుట చె 

[దోణాదులు గొప్ప[పయత్నముచేసిరి. _నెంధవుని కాచుటకై ఆచార్యుడు |బవ్మోండ మైనవ్యూవాము 
నమళ్చెను. “ఛారచద్వాజుండు చ్వాదశగవ్యూతి దీ ర్భంబును బంచగవ్యూతి వి_సృతంబుగా శకట 

వ్యూవాంబు సమక టి , దానికి. బళ్చిమా౭ర్ద ంబున గర ఏవ్యూవాంబుగా. బద్మవ్య్యూవాంబు పన్నించెను.” 

ఆచ్చటినుండి 'సేనాముఖంబువరకు నూచీవ్యూవామ్ము నేర్పరిచెను. సూచీమూలస్థానమున 
మూడు యోజనముల దూరమున కర్గాదులచే పరివృతుడై. సింధురాజు నిలిచెను ఇట్లు ధుర్భేద్య 

మైన వ్యూవాము నిర్మించి శీనాముఖమున ద్రోణుడు దండధరునివలె మెరనెను. , ఇఆతచేసినను 

కౌరవులు సైంధవుని కౌపాడలేకపోయిరి, “అర్జునుని యలౌకికపరా క్రమము, శ్రీకృముని సార 
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ధ్యము, థీమసాత్యకుల దుస్సాధ్యవి[కమము ఇన్నియు ళలిసి పొండవులకు ఆనాడు జయమును 

శేకూర్చెను. జయ|దధవధతో కౌరవులయుగ్ధ స్టైర్యము విస్తారముగా దెబ్బతి నెను. 

ఛారతయుద్ధము పదునేనవదివసము (ప్రవేశించెను. వృద్ధుడగుటచే |దోణుడు అలిసి 

పోవుచుండెను. దీనికితోడు దుర్యోధను డాతనిని పోటుమాటలచే నొప్పించుచుంజెను. ఆచార్యుు 

డంత విసివి యోగముచే దేవామును చాలింప నిశ్చయించుకొనెను. అళ్వశ్రామ మరణించెనని 

యసత్యచవా ర్త |వకటించి పాండవులు గురుని నికృయమునకు దోవాదముచేసిరి, శరళరానన 

ములను త్యజించి యోగనిష్టశచే (దోణాచార్యుడు అసువులను వీడగా ధూర్తుడై ధృష్టద్యుము 

డాతనీ శిరస్సు ఖండించెను. 

అనంతరయుద్దము 

[(దోణుని య నమయముతో "కౌరవుల జయాళ లడుగంటియుండవలిెను. కర్ణుని . 

(పగలో క్తులకు లోబడి దుర్యోధను డింకను జయాళను వీడలేను. కర్ణుడు మొవటినాడు మకర 

వ్యూవామును పన్నింశెను. పాండవులు దీనిని అర్జచం[దవూూవాముతో నెదురొనిరి, 

కర్ణుని రెండవనాటి సమరమున ధర్మరాజు బృహాస్పతిమకంబై న దుర్ణయవ్యూవహామును వర్పరపిం 

చెను. ఈనాడు సూతనందనుడు కల్పించిన వ్యూవాము చేరు తెలియవు. కర్ణమరణానంకరము 
శల్యుడు కౌరవవేనాధీశుడయ్యెను. కౌరవులు వేర్వేరుగా కాక వకముఖముగా పొండవుల వై 

బడి వారిని నిర్జింపవలెనని నిశ్చయించుకొనిరి. మవోవీకు లందరును రణభూమికి బలిియె 

వై న్యమంతయు పల్చబడినను దుర్యోధనుడు తనపట్టుదల వీడలేదు. శల్యుడు సర్వతోభ[ద_ 

వ్య్యూవామును సంఘటించెను. భయంకర మైన గజనైన్యమును వారుముందు నిలబెట్టిరి. గజ 

ములకు ముందు చతురంగములతో శకుని నిలిచెను. పాండవులు మూడ్డు మొగ్గరములుగా 

మోవారించిరి. మ్మ దేళ్వరుడు సంవాకింవబడిన తరువాత గూడ నుయోాధనుడు చలము" 

వీడలేదు. ఆశ్వికబలసహాయముతో శకుని తుదిషయత్నముగా పాండవసేనను వెనుకనుండి 

తాకి చీకాకువరచెను. వదునెమిదవనాటి యవరావ్హామునకు శకునియు సం[గ్రామమున వడెను. 

అంక నిసృవాయుడైై వకాదశాకాహిణీ నాథుడైన రారాజు గదాకలితథుజుడై- జక్కుడును 
రణరంగము నుండి వెడలిపోయెను. 

కర్ణుడు తెగినరా|త్రి శివిరమున నిద్రించుట మము కాదని కృపాచార్యుడు మున్నగు 
చారు దుక్యోధనునకు బోధించిరి. (కల్య-1-74) అంత చారందరును సరన్వతీనది వంకకు 
నడచి బయల విశ్రమించిరి. పదునెనిమిదవచాటి రాతి పాండవులీపద్ధతి ' నవలంలింవవలని "- 

యుండెను, కాని కళ తువులందరు నశించిరని వారు విశ్వాసముతో నుండి రథిక త్రయమును = ' 

కవ, కృతవర్య, అక్వశ్ఞామలను = వమరిరి. తత్సలితముగ పొంచాలురును (చౌవదేయులును . 
ఆశ్వ తామ వై శాచిక వివోరమునకు గురియయి దుక్మరణము పాలయిరి. కౌంకేయులును కృష్ణ 

సూ 
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న 

భార తీయయుద్ద విజానమును లోతుగ ద్ర విజ తెలియదలచినవారు, ఈ కింది 

లను ఆనుబంధ[గంథములను చూడవచ్చును. ౬ యాకు 

1) అథరఖవేదము i Men (11) యు క్కికల్ప[దుమము-భో జుడు 

(క) కెిటిలుంని అరశా.నృము క్ క ధర తరము క్ల he శ ల (శ్ర (18) వారివార చతురంగము 

స్త అరసు (14) మానసోల్లానము 

(పకాశిక (15) అశ్వాయుశ్వేదము 

(6) శు[క' నీతి ్ర ( ఈ (16) శాలివో [త్రము 

వా ందక సత (17) లవణ పకాళిక 

వ్యాస ధనుర్వదము 18) శివత తర 

(9) కోదండమండనము వ. 

(10) నమరాంగణ సూత ధార-భోజుడు 

14-10-1070 ఖండవల్లి లక్ష్మీరంజనం 



భీవమదాంద్రమహాపవారతము 

ఖీష్మ -దోణపర్వములు 

— (0) అవాలని 

(శ్రి మహాభారతము _ ఇతిహాసము _ తత్సం దేశము 

I 

భారత దేశ వాబ్బయముననే కాక నమస్త (ప్రపంచ వాజ్బయమందును (శ్రీమ[దామా 

యణ, (శ్రీ) మహాభారతము ల|గగణ్యములు, అందు (శ్రీ మవోభారతము పంచమ వేదమని 

(పసిద్ది కెక్కినది, ఇవాపరములకు సంబంధించిన సమస్త విషయములు భారతమున కలవు. భారత 

మున లేనిచేదియు ఇతర (త లేదు. అందుకే (శ్రీ మవోభారతము ధర్మశా(న్ర్రమని "వేణాంతమని 

నీతిశాన్త్రమని మవోకావ్యమని సర్వలత్యు సం|గవామని బహు పురాణ సముచ్చయ మని ఇతివోస 

మని-ఈ విధముగా లోకమున (పళన్ని కెక్కినది. పాళ్చాశ్య వాజ్మ్బయమున ఇలియడ్ , ఒడిస్సీ, 

బైబిల్ [గంథములు పరిమాణమున పెద్దవి. ఇలియడ్ , ఒడిస్సీలు రెండు కలిపిన వానికన్న మవో 

భారతము ఎనిమిది ర"కైక్కువ; బై బిల్ కన్న మూడున్నర కెళ్లెక్కువ. మవోభారతము లశ 

[గంథ పరిమితము. ఇత గొప్ప యితివోస మితరభామలందు లేదు. మవోకావ్యము, ఇతివోసము 

పురాణము--ఈ మూడును ఒక కోవలోనివి. వీనికి రనభావముల సంన్పర్శ యున్నది. మిగిలిన 

ధర్భశాస్తాొదికముల కీ లతణము లేదు. అందువలన వాని దింకొక కోవ. ఆయా లక్షణములు 

మాత మీ భారతమం దున్నవి. 

మవోభారతము కావ్యము కాదు. భారతీయాలంశకారికు అందరును ఏదో విధముగా 

కావ్యన్వరూపమును నిర్ణయించినవానే. వారెవ్వరును ధర్మశాప్తా9దికములను కావ్యధర్మ 
ములుగా పేర్కొనలేదు. ఒక కథ-ఒక నాయకుడు-బక రనము-ఈ సంపుటిని రమణీయముగా 

నిర్వహించుట రూవమననే వారు తావ్యలకణమును విచారించిరి. కనుక మవహాభారతము 

కావ్యము కాదు. 

మహాభారతము, పురాణమును కాదు. పురాణము పంచలతణి. విశేషమేగా డ్వోలతణి 

కూడ. ౧. సర్గ్శము--నృష్టి; ఒి. [పతిపర్లముీమలీ చి మొదలుగాగల నవ|బ హ్మాలొనర్చిన సృష్టిం 

ఓ. వంశము--నూర్య చం [ద వంశముల యుత్పత్తి. ౪ వున్వంతము--స్వాయ .భువ్లు మొదలైన 
@ ఇ 
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మనువుల కాలమున గల ధర్మ పద్ధతులు. ౫. వంశాను చరితము-పూర్వు పూర్వ వంశ స్సుల 

మ|వగిద్దమ లగు చరితములు. పురాణములందుండు ఈ మైదు లక్షణములును మవోభారత 

మందును కొంతలో కొంత యున్నవి. అయినను ఇది పురాణము కాదు. ఏలయన భాగథమున 

నివి [పథాన విషయములు కావు. కురుపొండ వుల చరి[త మొక్కు [పధానము, అట్టిపర మార్భ 

భూతమైన కథ యొక్క శే ఆద్యంతములు వ్యాపించి యుండుట పురాణ లక్షణము కాదు. 

అందువలన మవోభారతము పురాణము కాదు. 

భోజ డారు కావ్య (వభేదములను చెప్పెను. ముం దాతని బుద్దికి తోచినవి అచ్చమైన 

కావ్య 'భేవములు మూడు మాతమే. ౧. కావ్యము. ౨. శాన్ర్రము. 8 ఇలివోసము. 

ఈ మూడింటి అకణములను ఆదాన [పదాన రూపమున కలయగలువగా మరొక మూడు 

'భేదములేర్పడినవి. ౪. కావ్యశా(్త్రుము. ౫ కావ్యేతివోసము, ౬. శా_స్టేతివోనము. 

ఈ విధముగా కావ్య భేదము లారై నవి, 

కావ్య [పభేవములలో ఇతివోస మొకటి. అది కా వ్యేతివోనమని శాస్తే 9ఏతివోసమని రెండు 
విధములు, భోజు డితివోసమును నిర్వచించి చెప్పలేదు. గతించిన విషయము [వఛానముగా గలది 
యితివోశమని మా(తము చెప్పెను. గత కాలము విషయమే అతీళార్థము. అది చారి|త్రకమును 
కావచ్చును. 

ఇతివోసమునం దితివృ_త్తము దేవాసుర సంబంధ నిబంధితము. ఇతివోనమున పొర ంపర్యోప 
'దేశముండును. అదే ఇతిపోసము, పురావృత్తము-అనగా పూర్వచరిత్ర నిబంధన [పాయమెనది 
ఇతివోసమని యమర సింవుడును విద్యారణ్యుడును ఇతివోస శళజ్చార్భమును వివరించిరి. పరి[కియ, 
పురాకల్పమని ఇతివోసము "రెండు విధములుగా నుండుశని రాజశేఖరుడు కావ్యమీమాంనలో 
రామాయణ మవాభారతముల నందుకు వరునగా నుదావారణము లొనంను. అభినవగుప్తుడు 

నాట్యశాస్త్ర వ్యాఖ్యానమున కర్మఫల సంబంధముగల సర్వార్థములను [[పత్యతముగా చూవు 
నది యితివోనమని నిగ్య్వాచించెను. ఆనందవర్దనుడు మహాభారతమును గూర్చి చెప్పినది యితివోస 
మును గూర్చి శెప్పినళై యున్నది. ఆయన మాటలలో మవోఖారతము శ్యాస్త్రరూప కావ్య 
బాయాన్వయిని, అనగా. మవోభారతమున కొంత శాన్త్రమున్నది. అది పరమ పురుషార్థ మైన 
మూశమును [వతిపాదించున ది. మవోభారతమున కావ్యమున దె. కావ గ్రము కథనా (ఈ ముంచు 
కొని యుండును. కథ నాయకపురుషు నాశయించుకొని యుండును. భారతకథయందు త్భష్టా 
తయ సుఖ వరిపోపణమున్న ది. తృప్టామయమనగా శమము. శమ, శాంత, మోకు శబ్దము లొక 
యర్ధమునే భిన్నముఖముల నుండి [పతీతము చేయును. “అనగా భారతమునండలి శాన్రుమే 
'మోవవిమయము. ను [పళిపాదించుచువదో యందలి కథయు [కమముగా నందే పర్యవసించు 
చున్నది. ఈ సణదర్శమున ఆనందవర్ద నుల యోభి[పొయ మిట్లు [గహింపవలయును. మవోభారత 
మందలి "ఇార్ర్రము చూచుటకు శ్యాస్త్రముగా కన్మపించును. అది వరమార్థముగా కావ వముతో 
నన్వయించుకొనిపోవుచు చానిని దీ_వ్హము చేయుచున్నది. అందువలన మహాభారతము "వె చూపు. ఛా 

మలా 
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లకు శాన్త్రృమువ్రలె నుండి లోచూపులకు కావ్యచ్భాయాన్వ యముగలది. అనగా శా(న్ర్ర[గంథము 
'కావ్య[గంథముతో నన్వయము పొంది మహోఖారత మైనదని తాత్పర్యము. ఈ విధముగా 

శా.న్రము కావ్యచ్భాయాన్వయినిగా నుండుకే యితిహాస లక్షణము. 

ఇంతవరకు వేర్కొన్న నిర్వచనములను అభి[పాయములను మననమొనర్చి ఇతివోస 

భీళ్లారమును మన మీవిధముగా నిష్కురి ౦వ వచ్చును. 
దిథ క 

౧. ఇతివోసమున కథ చారి|తకమై యుండవలెను. 

౨, కథకవసర మె కొంతశ్యాన్తము (వవ _ర్థింపవ లెను. 

౩. ఆకథకు చేవానుర సంబంధ ముండవ లెను. 

౪. అది పొరంపర్య్యోప బేళ విషయాత్మకముగా నుండవలెను, 

౫. క థాపురుషుల కర్మఫలా నుభవము సర్వము (ప్రత్యకముగా వర్ణి ంపబడవలెను కర్మ 

ఫలానుభవము ఇవా పర భీదముచేత రెండువిధమలు. ఇతివోన మీరెండిటిని వర్ణి ంచ 

వలెను. 

ఈ లక్షణము అన్నియు మవోభారతమున కెట్లన్వయించుచున్న వో పరిశీలింతము. 

భారత కథయంతయు కౌరవ పాండవులకు సంబంధించినది. కౌరవ పొండవు లిరువా 

గుల చీలిపోయి యుద్ధ మొనర్చిగి. యుద్ధము చారి[తక సత్యము. ఆ యుద్దము జరిగినకాలమును 

గూర్చి వివాదము లుండుగాక. అది వేరువిషయము. చారిత్రక సత్యమైన కథ కలిగి మవోభారత 
మితివాస మైనది. 

శాం త్యనుశాసినిక పర్వములందునమ మరియు నక్కడక్కడ భారతమున శ్యాన్ర్రము 

లెస్సగా (పవర్తించినది. అఖిల జాతి జనవధమ వలని నిర్వేదరూపమైన ధర్మరాజు చిత్తవృత్తి 

యీ శాన్హ్రము [పవర్షించుట కాలంబనమై యవకాళము కల్పించినది. శ్మాస్త్ర!పవ_ర్హనమువలని 

ఫలితము ధర్శజునియందు (పకాశమునకు వచ్చినది. ఈ [ప్రకారముగా _ మహాభారతమున శాన్త్ర 

మును, కథయును అన్యోన్య ముత్కర్షా పొదకములై యున్నవి భారతకథకు దానియందు 

[వవర్తించిన శ్యాన్ర్రమంతయు నవనర మైనదే. పాళ్చ్ళాత్యులకును వారి ననుసరించిన కొందరు 

భారతీయులకును శా(స్త్రభాగము చాలాభాగము (పతీ పము. అది వేరువిషయము. 

భారతమున |పధానభూమికలు నిర్వహించిన ధర్మ'రాజాదు అందరును దేవతల యంశము 
లుగా నవతరించిరి. కౌరవులు రాకసాంశములతో పుట్టోనారు. (శ్రీ కృష్ణావ తారము పర మేశ్వ 

ఫి 

రుని సంవూర్తావతారము అట్టి (శ్రీకృష్ణునికి భారతకథతో నెడ తెగని సంబంధ్ మున్నట్లి. ఇది 

యంతయు ఛారతమునక్షున్న చేవాసురసంబంథీము. కొదరు పాశ్చాత్యులకు _శ్రీకృవష్షపాతమూ 

[వతి పము. కాని నిజము విచారించిన (శ్రీకృష్ణుడు లేనింభారతము (పాణములెన్ని శర్జీరము. 
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భీమ్మడు ధర్మ రాజునకు చేసిన మవోవదేశమంకయు నెంతో కాలమునుండి ఆయా 

వ్యక్తు లమధ్య సంవాదముగా ఆ యావిషయములు ఆ యాశకా లములలో సందర్భించి పరంపరగా 

వచ్చుచున్న శై యున్నది. (శ్రీకృష్ణభగవానుడు పార్టున కువదేశించిన గీతార్థములు * అంతకు 

ముందు నుండి వచ్చుచున్న వే. కర్మఫల సన్యాసాత్మకమెన జ్ఞాననిస్ట యొక్క"శు యోగము. 

వేదవిద్యా [వతిపాదితమైన ఆ యర్జమునే భగవానుడు పదునెనిమిది ముఖములనుండి వివరించి 
నాడు. ఆ యర్థము సూర్యునకు, సూర్యుని నుండి మనువునకు, మనువునుండి ఇజ్వూకువునకు-- 

ఈ విధముగా పరంపరగా |ప్రా_ప్టించుచు వచ్చుచున్నది. ఈ విధముగా గీ తార్థమంతయు పారం 

పర్యోవదేశ లతణలజితము. 

భారతక థాపురుషుల కర్మ ఫలానుభవమంతయు నివాపరములయందు "ెంటను వర్ణింప 
బడినది. (శ్రీకృష్ణుడు రేవాము చాలించి వ్యూవోన్వరూవుడుగా వైకుంఠము చేరుట చెప్పుట 
జరిగినది. ధర్మరాజు తనువుతో న్వర్లము శేరుటను నిర్వహించి యాతని స్వర్గలోకానుభవ చిత్త 
వృత్తి గూడ చూపుటయెనది. అతడు నాయకపురుషుడు కనుక నాతని విషయమున నట్టి [పత్యేక 
నిరూపణ కవసరమున్నది. భారతమున స్వరారోవాణ వర్వముండుళే దాని ఇతివోన లక్షణము. 

ఈ విధముగా ఇతివోసమున కవసరమైన లశ్షణములన్నియు మవోభారతమునకు పట్టు 
చున్నవి. కనుక మవోఖారత మితివోనము. 

భారతీయాలంశకారికులు స్ప ఎ్రశింపని యితివోనలతణ మింకొకటి భారతమునందున్నరి. 
అది యుద్ధము. ఇతివోనలక్షణములందు పాశ్చాత్యులు యుద్ధమును [వధానముగా పేర్కొని 
యున్నారు. [పాచీనములై న కావ్యభేదములందు ఇతివోన మొక టిగా పాళ్ళాత్యులు గుర్తించి 
నారు. అరిస్టాటిల్ నుండి ఇతివోన కావ్య[ప[కియను గూర్చిన మీమాంన జరుగుచునే యున్నది. 

ఇప్పుడిక మొత్తము మీద ఇతివోనస్వరూవము నిట్లు భావింవవచ్చుకు. ౧. సుదీర్హ మైన 
కథ:- ధీరోదాత్త ధీరోద్దత [పకృతులై న పురుషుల వీరకృత్యములతో సంబంధించి యుండ 
వలెను. ౨. ఉపాఖ్యానములు:= [పథానకథ దీర్హ మై యుండుటవలన నేర్పడు విసుగుదలను 
తొలగించుటకును, (పఛానకథకు బలము చేహర్చుటకును, అనేకములై న ఉపాఖ్యానములు 
మధ్యమధ్యన చేరియుండును. 3, చై_నళక్తి :- ఇతివోనకథావురుషులను వారి కృత్యములను 
చవశక్కి వాలిచుట యనివార్యముగా నిరూపించవలెను. కొంతవరకు దైవళ $ 
(ప్రత్యతముగా (ప్రాధాన్యము వహించి యుండుట చూపవలెను, ఇతివోస మిశైందుకుండవలె 
ననగా నది మానవుని యొన్నత్యమును నిరూపించుట్టకును, క_ర్తవ్యమిదియని బోధిం 
చుటకును, విధ్యేతరములై న నర్వళ క్తులును సాధ్యములని ప్రత్యజముగా చూవుట కుద్దేశించినది 
కనుక, మానవుని [పయోజకత్వమంతయిను విధికి లోబడి యుండవలసిన బేగాని తద్వ్య్యతిరి క్త 
ముగా నేమియు+సాధింవలేదు. ఈ నిరూపణ బుతివోనమందు ముఖ్యము. ఈ విధముగా దైవ 
శక్తితో నీతివినమునకు సంబంధ _మున్నందున నాచైవమును ఏయే జాతు లేయేవిధముగా 
భావించినవో అయావిధము లాయాజ్ఞాతుల యిలివోనములందుండును. ౪, శాలి వ్ : క్ష అ ఖ్ 
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విషయము :ఇ దై వము ననుసరించి తా త్తి క చింతనము, ఆయా దర్శవములును దృక్పథము 

'లును ఇతివోసములందుండును. ౫. అమానువలకణము := మనుషులతోపాటు దేవచానవులును 

ఇతిహోనమున పా[తలగుటవలఅన వారి వారి [కియాకలాపములంద లి మానుషలక్షణములు కనబడు 

“చుండును. ౬. ధర్భము 3 నానా|[ప కార మైన ధర్భ్మ(పపంచము బహుముఖములుగా మధ్య 

“మధ్య [ప వేశంచుచుండును. సాంఘికరాజకీయములను, ఇవాపరము౭ను, పుణ్యపాపములను, 

“మంచి చెడ్డలను- ఈ మొదలగు బవాువిధద్వంద్వ ములను చుట్టుకొని ధర్మము [పపంచితమై 

యుండును. 

(పపంచమందలి యన్ని భాషలందున్న యితివోనములును ఒక సుదీర్ట్ర మైన కథ-యుద్ధము= 

'ఉపాఖ్యానములు-ఆయా డేళ కాలములందలి మతతా_్ర్విక దృకృథములు-ఇత్యాదుల పడుగు 

చేకల నివిడబంధము గలవిగా నున్నవి. 

ఈ లకణము లన్నియును మన మవోఖార తమునందున్నవి కనుక (శ్రీ మవోఛారత 

'మిశతివోసమన్న దే నిమష్మర్ష ॥ 

Il 

పర్మికియా వూర్వకల్పము లనెడు ఇతిహానభేదములు రెండింటిని రాజశేఖరుడును, 

శావ్యేశివోన శాస్తే )తివోసములను లెండుభేవములను భోజుడును చేర్కొన్నారు. రామాయణ 
“మవోథారతములను దృష్టిలో "పెట్టుకొని వారట్లు వీభజించియున చో రామాయణము కా వ్యేతి 

వోసమును పరి[కియ యును, మవో భారతము శానే స్తే ఏతివోసమును పురాకల్చ్పమును కావలయును. 

కాని రాజశేఖరునివలి భోజుడు స్పష్టముగా నట్లు రామాయణభారతములను పేర్కొనలేదు, 
అందువలన భోజుని కావ్య-శాస్తే రత్రి వోస [పభేవములు రామాయణమవాభారతములకే సంబం 

ధించినవని గట్టిగా చేప్పుటకు వీలులేదు. రామాయణమవోభారతములు తప్ప మరివేరే యితి 
వోసములు లేవు. భోజు డితివోసము రెండు విధములనుటను బట్టియు, రామాయణ మవాభార 
తములు రెం డితివేసము లుండుటను బట్టియు, రాజశేఖరు డారెండింటిని రెండువిధములై న 

'యితివోసములని చెప్పియుండుటను బట్టియు, భోజుడు చెప్పిన యితివోన భేదములు రామాయణ 
'మవోభారతములను దృష్టిలో పెట్టుకొనియే జరిగియుండునని యూహింపవచ్చును. కాని 

ళా వ్యేతివాకమును గూర్చి భోజుడు చెప్పిన వై ఖరినిబట్టి చూడగా ఆయనదృస్టీలో రామాయణ 

మితివోసభేవముగా నుండికట్లు చెన్పుటకు వీలుకాకున్నది. “కా వ్యేశివోసోయ థా యని శికుపాల 
-వధ కావ్యమునందలి, “న సంచరిమ్ట్ము ర్భువనాంత రేషు” అను శ్లోకము నుదావారించి “అత 
(పాగు_క్తవై్యైవ ఇతివోర్టన్య కా బ్యేనాఖిధానా శ్ కాచ్యేతివోసోజయం” అనెను. పాగుక్త 

మనగా అతీతార్థ |పాధాన్యాత్ అనునది. అతీ శార్థమైనీ శకుపాలుని వధ యో (గ్రంథమునందు 

న్నందున నిది యితీవోసము, కాచ్యాభిధానమువలీన దానికి కా వ్యేతిహోసమన్ చేరేనచ్చినది. 

ఛా వ్యేతివోసమ. ను భోజుడు వివరించిన తీరిట్టిదీ, ఇతివోనగతమైన 'యొక కథను |గహించి 
దానిని వర్గ నాదులతో పుష్ట మొనర్చి రసాత్మకముగా రచించినచో నది కా ప్యేతివోసమగునని 
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భోజుని తాత్పర్యముగా కనుపించుచున్నది. ఇదియే భోజుని సరియెర తలం వై నచో.మన కావ్య 

వాబ్బయము చాచాపంతయు నితివోసమయము కావలసివచ్చును. భారత చేళమందలి 'వాబ్బ్భయ 

మెక్కువగా రామాయణమహాభారత ముల మీద నాధారపడి యున్నది. పంచ కావ్యములేగా 

(వసిద్ది పొందిన వానికి మహాభారత మాధారము. అందువలన నవియన్ని యును కా వ్యేతిపాసములు' 

కావఠ6సియుండును. అయినచో కావ ఫ్రమునకును కా వ్యేతివోసమునకును 'భేదముండదు. లేనప్పుడు. 

కావ్యమన్న పదముండగా కా వ్యేతివోసనవను మరొక శబ్దము నేల కూర్చవలసివచ్చినదో బోధ 

పడుటలేదు. భోజుడు కా వ్యేతివోవమను భేదమును కల్పించుట ఆతరువాత చానికి లత్యమును 

"చేర్కొానుట రెండును అక్వయమగుటలేదు. 

రాజశేఖరుడు స్పష్టముగా రామాయణ మవోభారతములను లత్యుముచేసి యే ఇతివో 

సభేదములను 'పేర్టానెను, కాని యాతడు చెప్పిన దానిలోగూడ నొకచిక్కున్నది. రామాయణము 

'నేకనాయక ముగను భారతమును బహునాయకముగను ఆతడు చెప్పెను. కావ్య మెప్పుడును. 

వకనాయక మే. బహునాయకత్యము కావ్యమునకుండదు. కా వ్యేతివోన [ప కియలందేకాదు కత 

రములైన సాహిత్య [ప|క్రీయలయందు చేనియంవ ను బహునాయకులుండరు. మరి రాజశేఖరు 

డావిధముగా చెవ్పుటయందలి యాంతర్యము నిట్లూహంచుకొనవలెను. రామాయణమున కథ 

యంతయు | క్రీరామచం|దుని చుట్టుకొని యున్నది. రామాయణము నందున్నంత స్పష్ట పతి 

పత్తిగల ఏకనాయకలతణము ఛారతమునలేదు. రామాయణమున లతకు ణాదులతో కథ సాగదు. 

కాని మవోభారతమున భీమార్జునులతోడను, భీష్మ దోణ కర్హాదులతోడను కథ సాగుచున్నట్లు: 

న్ఫురించును. [భీమార్జునాదులు |పతిజ్ఞలు చేయుట _ ఆ ]పతిజ్ఞలు నెర వేర్చుకొనుటయందు బద్ధ 
బుద్దుల్తె మెలగుట-ఇట్టి వ్యవవోరము ఛభారతమం దధికముగా నుండుటచే ఆయాపరిథులందు వారే 

నాయకులా యన్నట్లు తోచుట కవకాళమున్నది. కర్గ|దోణాశ్వశ్లామలు కొన్ని పట్టులందు 
౧ t ® ల 

దుర్యోధనుని వెనుకకు నెట్టి కాము విజృంభించుటచేత వారి వారి (పాథాన్యము కొట్టవచ్చినట్లు 

కనుపించుచున్నది. అందువలన భారతము బవునాయకమను (భాంతికి వీలుకలిగించుచున్నది. 

ఇట్టి | భాంచికలో వై రాజశేఖరుడు మవోభారతము బహునాయకమనెనో యోమో, భారత మునకు 
ఫర్మురాజొక్కడే నాయకుడు కనుక రాజశేఖరుని మాటను వైన వివరించిన యర్ధమునవే. 
[5 హింపవలయును. ళ్ 

ఈ విషయమున మరి యొక విధముగా నిట్లు వీచారింవవచ్చును. రామాయణము వ న్ క్ 

(పాధాన్యముగల యిజవోనము. ఉమవోభారతము [కియా పా ధాన్యముగల యిచివోసము... 

రామాయణ (పార ౦థ మిశ్లురది : న్ 

“కోన్వస్టిన్సాం[పతం * లోశే గుణవాన్ కశ్చవీర్యవాన్ 

"ధర్మజ్ఞ కృ కృతజ్హశ్చ సత ర్లావాక్యో దృఢ వతః 

ఏ తదిచ్భామ్యవాం | శ్లోతుం, పతీం కౌతూవహాలం హిమే, 

మవార్హే త్వం నమర్థో౭సి, జ్ఞాతుమేవ విధం నరమ్”_ 
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ఆయా లక్షణలశతితుడె న వ్యక్తి "'యెనవరని వాల్మీకి నారదు నడిగినాడు. అట్టివాడు 

(క్రీ రామచం(దుడని నారదుడు చెప్పినాడు. రామకథ యే రామాయణమె నది. (శ్రీరామచంద్రుని 

సర్య్వోదా _త్త లక్షణములు నిరూపించునుర్దేళ ముతో రామాయణము పుట్టి నది. మరి భారతము విష 

-యమువేరు. 

“కురూణాం పాండవానాంచ భవాన్ [ప్రత్యవతదర్శివాన్ 
శేషాం చరితమిచ్భామి కథ్యమానం త్వయా డ్విజ. 

కథం సమభవద్భేద _స్తేషామక్లిష్ట కర్మణాం, 

తచ్చ యుద్దం కథం వృత్తం భూతాంతకరణం మవాత్” 

"అని జనమేజయుడు కౌరవపాండవుల చరిత్రమును గూర్చి వ్యాసుల చారి నడిగినాడు, * కౌరవ 

పాండవులు మొత్తము నూశు దుగురు. అందులో ఎవరు [పధానులు ? ఎవరునుకాదు. అందరును 

ఒకటియే. భారతయుద్ధమువణన వారందరును చరి[తకెక్కిరి. యుద్ధమునకు కారణము జ్ఞాతి 

వై రము. అందుకే జనమేజయుడు “తేషాం చరిత మిచ్భామి యని వెంటనే “కథం సమభవ 

జ్భేదః కేపాంచ యుద్ధం కథం” అన్నాడు. అనగా కౌరవ పాండవులలో నెవరికి (పాధాన్యము 

వచ్చినను అభేదము పుట్టుటకు వలసిన [కియాపరత్వమువలన రావలెను, ఆ యుద్ద మట్లగుటకు 

తగినయుద్యమ [కియాపరత్వమువ లన రావలెను. మొదటి చాని విషయమున దుర్యోధనుడు 

[వధానుడు ; రెండవచదాని విషయమున ధర్మరాజు [పధానుడు. వారు [పధానులనుట వారి 

వెనుక వారివంటి వారు మరికొందరున్నారని యర్థము. కర్లశకుని దళ్శాసనులు దుర్యోధనుని 
“వెనుకనున్నారు. (శ్రీ) కృష్ణార్హునులు (చొవది మొదలై నవారు ధర్భ్మ రాజు వెనుకనున్నారు. రామా 

'యణమున (శ్రీరామునకు వెనుక మరియొక డట్టి వాడులేడు. (శ్రీరాముడు స్వయంసంవూర్దుడు, 

'అతని మవహోదా_త్తతను నిరూపించుటకు (శీమ[ దామాయణము పుట్టినది. కౌరవపాండవుల 

[వవృ _త్రిని నిరూపించి స్థాపించుటకు మహాభారతము పుట్టినది. అందువలన రామాయణము 

వ్యక్తి [పాధాన్యము కలదనియు, మహాభారతము [కియా[పాభాన్యము కలదనియు చెప్పవచ్చును. 
వ్య్యి (పాధాన్యముగల [గ ంథమున వ్యక్తి [పకాళశమునకు వచ్చినట్లు [కియా [పాధాన్యముగల 

[గంథమున వ్యక్తి (వకాశమునకురాడు. [కియా [పపంచము బహు[ప్రకారము. అని బహుజన 

ముల నాశ్రయించియుండును. భారతమునంద శుయున్నది. అందువలననది బవునాయకమన్న 
(ఖాంతినికలిగించుట కనువుగానున్నది. రామాయణమునందట్టి (థాంతికలుగుట కవకాశ మేలేదు. 

కనుక నది యేకనాయకమని స్పష్టముగా కనుపించుచున్నది. ఈ విధముగా రాజశేఖరుని 
'యాంతర్యము నర్ధముచేసికొన్నగాన్మి యాతడుచెప్పినది సమన్వయముశాదు, 

మరియొక శంక. రాజశేఖరుడు రామయి౪మునుగూర్చి యే పరి|కియాశబ్బ మును 
'వాడెను. మరి (క్రియా ప్రాధాన్యము రామాయణక్మినందే కలదా? మొక్షీత్తముకిద ఈాపఫరి| కియా 
వురాకల్పశ బ్దముల కర్భము నరిగా తెలియుటజేదు. రాజ్ఞశేఖరు డితివోనము నుపవేదీములలో కలిపి 
చెప్పీ నాడు. ఇతివోసమును అర్హ వాదముగా చెప్పుటకూడ్భ కలదు. 
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భోజుడు శా స్తేరితివోనమును నిర్వచించినది న ఎవ్టముగానున్నది. అది మహాభారతమున' 
కన్వయించుచున్నది కూడ. ధర్మార్థ కామమోతరూవ చతుర్విధపురుషార్థములను వినికేశింవ. 
"కేసినచో నది శా స్తే3తివోనమగునను తాత ఎర్యోము నాతడు స్పష్టముగా (పకటించినాడు. శాస్త్ర 
మనగా శాసించునది, శాసింపబడునది బుద్ది, బుద్ది యొక్క (పవృ త్రిని ధర్మార్థ కామమోతము 
లందు శాసించునది శాస్త్రము, ఇతివోసమునంవ ట్టి శాశ్రుమునకు |[పమేయముకలిగినచో నది. 
శా స్తేరతివోసము. ఇశివోసమ. న [వమేయమనగా (వ థా నేళివృ త్తమున కుపబలకముగానని యర్థము. 
(పథానేతి వృత్తము (పథాన పురుషునిబట్టి యుండును. అతడే నాయకుడు. మవోభారతమున: 
వాయకుడు ధర్మరాజు. ధరగ్మ"రాజుబుద్ది, ధర్మార్గ కామమోకుములందు శా_సమగుట మవోభారత. 
మన [పత్యతముగానున్నదిగనుక అది శా చ్తేరితివోనము. రామాయణమున నిట్టి శాననములేదు. 
ఎందుకన్న రాముడు (శ్రీమవోవిమ్షువు ఆయనయే సర్వమును శౌసింపగలవాడు. ఆయనను. 
శాసించుటలేదు. ధర్మరాజు యమ ని యంళమున పుట్టిన మానవుడు. మానవులకు _ రాగ ద్చేవముూ. 
లుండును. రాగ బ్వేవములతోడి (పవృ త్తికలవారి బుద్ధులను శాసించుటకే శాసనము పుట్టినది.. 
భారతమునగల శా స్త్రమధి* ముగా ధర్భ్మ'రాజుబుర్ధిని శాసించునదియే, 

[దోణవర్వమున అభిమను డు మరణించిన 
రుఃఖపరీతచేతస్కు డగును, యుద్ద |కయనుండి ని 
కచట కొంత కాశుము 

౦త వాని యందలి యనురాగమున ధర్మరాజూ. 
కుడు కాగోరును. అకడటుల కాక ండ చేయుట 

(ప వెశించినది. యుద్ధ మైపబోయినంత అఖిలజ్ఞాతివధ యే ఫలితముగా కని: విచుటతో ధర్మరాజు రాజ్య మొల్లినివాడై తిరగ యడవులకు పోగోరును. ఆతని నా[పయత్నము. నుండి నివర్తింప జేయుటకు శాంత్యనుశాననాది పర్వముల రూపమునకొంత శాస్త్ర గ్రంథము 
పుట్టినది, ఆర ణ్యపర్వమందును ధర్మరాజు చిత్తమును శాసించుటేే శాన్త్ర[గంథము పుట్టినది. 
మవోభారతనాయకుడై న ధర్మరాజు చి _త్తవృత్తులను శాసించుటకే భారతమున అటన టు. శౌతుము పుట్టినది. అందువలన మవోభారతమును శా _వ్ర్రతివోసముగా చెప్పవచ్చును. వరిశేన.. వ్యాయమున రామాయణమును కా వ్యేశివో:మనవచ్చును. 

రాజశేఖరుడొనర్చిన విభజనకంచుకు చెట్టిన చేర్లకంచును భోజుడితివోనమును విభజించి: 'ట్రిన పేద్ద రెండును స్పష్టముగానున్నవి. మీక్కి లి యగ్ధివంతములుగానున్నవి కూడ. అందు. “లన నికివోకము కా వ్యేతివోసము _ శా_స్తేగితివోనమని ద్విధాభూతము. రామాయణ మనో భారతములందుకు (కమముగా నుదావార ణములు, 

Il 

కితివోవమ. ను రెండు విధములుగాచే విథజించిరి. 1. AUthen-. 6. dD¥ 1. Primary Epic 2. Secondary Epic అనియు. ic of Art అకయు మరికొందరు పెట్టిన "వేర్లు, నొ 
ye] 

పాశ్వాతు గలు కూడ 

tie Epic 2. Literary Epi 
i. Epic of growth 2, Ep 

పాశ్చాత్యులు నిర్వచించిన మొ-టి తీరా ఇతివోస 
వొక రచయిత మొకసారి |చాసిన (గం ముశాదు అరి కొంతళా౭మూరక వినిపించుటవలనచే 
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_.పచారముననుండును. అందువలన కాల|:మమున దానిలో ననేక విధములైన మార్పులు 

కూర్చులు జరుగుచుండును. ఆ తరువాతి కాలమున నెప్పుడో దానికి లిఖతరూవ మేర్చడును. 

ఒకవేళ దానికొక |వాత|పతియున్నను అది |" ్ రాముగుటయే దాని లక్షణము. ఇట్టి అతణము 

మహాభారతమందున్నది ఆ లకణమున కందే [ప్రమాణ వొక్యములున్నవి. వ్యాసుడు వై స శోంపాయ 

నాదులకు భారతమును చెప్పినాడు. వా రాయా లోకములకుపోయి తాము గురుముఖత 

తిన్న దానిని వినిపించినారు జనమేజయునకు వై శంపాయనుడు భారతమును వినిపించినాడు. 

వినుపించుచుండగా ఉ[గ్మళవసుడు వినిపోయి శొనశాదులకు వినిపించినాడు. ఆ తరువాత 

ఎప్పుడో మవోభారతము లిఖితరూపమెత్తినద వ్యాసుడేమి చెప్పినాడో వై శంపాయనుడేమి 

వినిపించినాడో, ఉ|గ|ళవనుడేమి విన్నాడో శౌనకాదుల శేమి వినిపించినాడో ఇదమిశ్సృముగా 

చెప్పుట అంత నులభముకాదు. వై శంపాయనుని వలన కొంత|గంథము భారతమున చేరినది, 
ఉగ (ళవనునివలన మరికొంత |గంథము చేరినది, వీరుగాక మరియు నెవలెవ రంత [గంథము 

చెంచినారో మనకు తెలియదు. పెంచినది మాత్రము నిజమనుట కవకాశములున్నవి. కనుక 

మహాభారత మొకరి చేతిమీదుగా [(వాయబడినది కాదు. అది (వాయకపూర్వము కెండు చోట్ల 

వినిపింవబడినది. భారతమందున్న గణేశ వృత్రాంజము భారతమును వ్యాసుడు (వాయలేదను 
టకు నిదర్శనము. అది |[వాయబడకపోవుట వలన నే తరువాత తరువాత పెరిగి బృవాద్గ 9౦థ మైన 

దనియు, విషయ విన్యానమందును మార్చులు ౯ లిగిన వనియును, భారతమును వల్లె వేసి జ్ఞాపక 

మును పురస్కరించుకొని పలుమంది పలుతావుల వినిపించుటవలననే విషయమున మార్చులు 
కూర్చులు కలిగినవనియు డాక్టరు న్తూక్తం=ర్ గారు [వాసినారు. వీని నన్నింటినిబట్టి చూడగా 

మన సంస్కృత మవోభారతము Primary Epic అగుచున్నది. 

పాశ్ళాత్యులు "పేర్కొనిన Secondary Epic లకతణ మిట్టున్నది అది వినుటకుగాక 

చదువుట క 'దేశించినది. అది ఏకక_ర్త కము దానిలో కాన్యశిల్పరూపమెన నిబిడబంధముంకును. 

మిగిలిన లకు ణము లన్నియు Primary Epic లో నెట్లో ఇందును అ్లే. మవాభారతమును 

Primary Epic అన్నాము కనుక రామాయణమును Secondary | Epie అనవచ్చునా ? 

రామాయణముకూడ ఒక్క వాల్మీకియే |వాసినది కాదని కొందరందురు ఐవను భారతమున 

కంశు రామాయణము నిబవిడరచనాబంధము కలది. ఇతిహవోన లకణమగు సుదిర్హ కథ, వెద్ద 

యుద్ధము, ధర్శ్మ సంస్థాపనము, మొదలైన వన్నియు రామాయణ మందున్నవీ. అందునలన 

రామాయణ మితివోస మే. Secondary Epic కు మరియొక “వీరు Epie of Art. ఈ 

యర్థము భారతముకంకు ఎక్కువగా రామాయణమునశే పట్టుచున్నది. నిర్మాణ వై దగ్గ్యమును 
బట్టి చూచినచో రామాయణమును కా వ్యేతివోస మనవచ్చును. నిజమునకు భోజుడు రామా 

యేణమ ను కావ్యేతివాన మనకపోయినను నమన్వయ దృష్టిని విషయ విచారణ చేసినచో 

అనవచ్చుననియే తోచుచున్నది. అరదువలన పాశ్చాత్యుల విభజనన నునరించి మహాభారతము 

Primary Epic రామాయణము Epic of Art. త 

కా వ్యేతివోన ము Primary Epic ఆద ఇముగాగొని నిర్మితమగునను భావము స పాళా 

త్యుల కున్నది. ఆ దృష్టితో చూచినచో ఆం[దమవోభారతమును సంస్కృత మవోభారతము 
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ననుసరించి |వాసిన దగుటచేత _కామ్యేతివోస మనవచ్చును. |[వాసినంతవరకొ'కే_కవి |వాయుట- 

'కావ్యళిల్ప మధికముగా గలిగి నివిడబంధముతోనుండుట మొదలైన Epic of Art కా వ్యేతివోన 

లక్షణములు ఆం ధభారతము నకు పట్టుచున్నవి. ఐనచో సంస్కృత రామాయణము ఆం[ధభారతము 

ఒక జాలి (గంథములా * ఇదియు నందరకు నమ్మతముకాదు. 

మొత్తముమీద పర్యవసానము నిట్లు శేల్చి చెప్పవచ్చును. ఇతివోసము నొక కాబ్య 
[పభిదముగా భార కీయులును పాశ్యాత్యులును భావించుచున్నారు. ఇరువురును ఇతిహాసమును 

రెండు విధములుగానే విభజించినారు. ఛారతీయాలంకారికుల వచనము ననునరించి భారతము 

శా_స్ట్రేతివోనము. పాశ్చాత్యుల పద్దతి [పకారము భారతము Primary Epic. చార వారి 

వాక్యముల ననుసరించి ఒక్క రామాయణమునే స్పష్టముగా కా వ్యేతివోనమని కాని 
Epic of Art అని కాని చెప్పుటకు వీలగుటలేదు. రామాయణము మాట యెట్లున్నను భార 

తము మాము నిన్సందెవాముగా శాన్తేతివోసము, ఆం|ధమవోభారతము [ప్రయత్న ముమీద 
కా వ్యేతిహాన ముగా రచిత మెనది, సంస్కృత భారతముననున్న చానికంటు అధికకావ్య నిర్మాణ 

శిల్పమును [పవేళ పెట్టి శాన్నేఏతివోసమును కవిత్రయము వారు [శద్ధాళువుళై కా వ్యేతివోస 
ముగా మలచుటకు యత్నించినారన్నమాట,. ఇట్టనుట సంస్కృత మహాభారతమునకంళు ఆంధ 

మవోభారతము శ్రేష్టమైనదని యర్థముకాదు. ఆ శెండింటికిని నిర్మాణమునందు భేదమున్నదని 
మాత్రమే యర్థము. అందువలన సంస్కృత మవోభారతము శాస్తే 9తివోసము; ఆం[ధమవో 

భారతము కా వ్యేతివోసము. కవిితయమువారును అప్పకవివంటి లాతణికులును మహాభారత 

మును ఇతివోసముగానే పేర్కొన్నారు. 

IV 

మవోభారతము యొక్క శాస్తే 9కివోసమహానీయతకు దోవాదము చేసినవి సాధారణ 
యైన ఉపమా రూపశకాద్యలంకాశేముల వినియోగము, (పవాహవేగముగల శాలి, అనుష్టుసృం 
దమః", నాతిదీర్హ మ్ములెన సమాసములు, శబ్ద చిత్రములు, [శవణసుభగత్వము, మీదుమిక్కి లి 
ర_క్రమాంసములతోకూడిన వైతన్యవంత మైన సజీవ వాస్తవిక పా[త్రలు. ఇతిపోసకర్త మపః 
భారత మందలి వాతలనెట్లు నర్వాంగ సుందరములు గా మలచినాడో యించుక పరిశీలింతము. 
ధర్మాధర్మములకు [క్రమముగా 'పతినిధుళై న పొండవులొక తీరువారు; కౌరవులింకొక తీరు 
వారు. పాండవులందొక్క_ భీముడుతప్ప తక్కిన వారందరొకతీరువారు. ఖీముడు కొంచెముమోటు; 
తొందరపాశుక్కువ. ఈన్యానూయలు మూ రీభవించిన వారు కౌరవులు. మొత్తము మవో 
భారతమున శేరొ-నదగిన పా|త్రలు భీష్ముడు, ధృతరాష్ట్రుడు, శకుని, (ద్రోణుడు, కర్టుడు, 
దుర్యోధనుడు, ధర్మరాజు, (చౌవది మొదలై నవారు. "ధర్మరాజు ఆత్మసంయమనము కలవాడు. 
భీముడు వెనుక ముందాలోచనలేన్వాడు. అర్జునుడు మవోవీరుడు. కర్ణుడు దురవాంశారి 
మర్తింయు దానగుణము కలవాడు. దురోళ్టధనుడు ఈర్ష్య్యానూయలతో కూడిన స్వాభఖిమానము, 
స్వోత్కరు గలవాడు ధృత రాష్టు?డు వెన్నెముక లేనివాడు. 
తై ర్యనావానములు కలది; మర్యాద్ల తెలిసినది, 

ణా 

(డ్రౌవది ముఖ్యముగా పతి[వత; 

వ్ 
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ఈ యందరిదొక యెత్తు భీష్ముని దొకయొత్తు. మానవత్వము సంపూర్ణ ముగా పరి 
పక్వమునకు వచ్చినప్పుడు ఫీషు నివంటి వాడాక డుద్భవిల్లును. భీష్ముడు మహాభారతమునకు 
మూలస్తంభము. ఆతడు రాజ్యాధి కారము కలవాడు; గొప్ప యుద్ధ వీరుడు. ధర్మాధర్శ ములు 

రాజనీతి ఆతకిని తెలిసినంతగా ఇతరులకు తెలియవు. ఆతని జీవితము మవీాభారతమున విచిత్ర 
యైన అననుకూల పరిస్థితులలో సాగినది. రాజ్యము విషయమునను ఆతడు స్వార్థమును 
త్యజించియే నడచినాడు. తం|డికి వివావాముచేయుటకు ఇ నాజన్మ |బవ్మాచారి యొనాడు. 

పాండవులతో ఇెంవుల పక్షమున యుద్ద ముచేసి పాండవులందలి [పీతి భావమునకు బళియెనాడు 

పాండవుల యందలి పీతియనగా ధర్మమునందలి (పీతి. 

ధృతరాష్ట్రుడు విచిత్రమైన వ్యక్తి. ఆతనియందు మంచి చెడ్డలు రెండును కలగా 

పులగముగా నున్నవి. రాగ ద్వేషముల కతీతుడు కాడు. మనోనిశ్చయము లేనివాడు. మించిని 

కిడువగేడు; చెడు చేయకుండ నుండలేడు. ఆతనిలోని మంచి చాల దుర్భలమెనది పొండవుల 
కన్యాయము జరుగుచున్న ట్లాతనికి అంత రాంతములందు తెలియును తన కుమారుల యను చిత 

(పవర్తనమ ను శెళియును కాని తానా యనుచితము నడ్డలేడు. మవో [వళయమువలె 

యుగ్గము మంచుకొనిశాగా విఢివిలానమని విలపించును. మంచి శేయవలయునన్న అభి? 'వేళము 

కలవాడుకాదు. చెడుగు నెదురొన వలయునన్న పట్టుదల కలవాడును కాదు. అందువలన 

కొడుకుల నేమనలేక పోయెను” తని కుమారుల వై వత్సల వము లేనివాడును కాదు పొండ 
వులు వారణాసిలో లాజాగ్భవామున మరణించినారని విని ఆత డెంతగానో విలపించెను, భీష్మ 

[దోణ విదురాదులు పాండవుల కన్యాయము జరుగకుండ చూడవలసినదిగా నెంతచెప్పినను ధృత 

'రాష్ట్రండు వినడు. తా నా పని చేయజాలననికూడ చెప్పును. ఆతనికి పాండవులందు భీముడన్న 

భయము. భఖీముని!గూడ ధృతరామ్షు?నివె అంతకోపమే. ఈ యిరువురకున్న పరస్పర ద్వేషము 

(స్రీపర్వమునను ఆశమవాన వర్వమునను ఇతివోనకర్త వ్యక్తీ కరించినాడు. తానొనర్చిన తిప్పిద 

మును భీముడు వమిణివడని ధృత రాష్ట్ర9వకు తెలియును. తన నూర్గురు కొడుకులను చంపినా 
డన్న కోపము భఖీమున్నివె కలదు. అందుకే భీముని తన కౌగిలిలోనలిపి చంప [పయత్నించినాడు. 
తన కొడుకులుచేసిన దుర్మార్గ మాతని మనస్సును పట్టుకొని పీడించుట యశైయున్నది. 

విదురుడు ధృతరాష్ట్రుని సోదరుడుగా చెల్లుచున్నను ఆతని జన్మాదికము కర్దుని 
జీవితమువంటిది. కాని గర్జుడు తన జ్లీవిశమున నెట్టి స్టముల నెమర్కొన్నాడో విదురుడు శన 

జన్నాదిశ లక్షణముచేత నట్టి కష్ట్రపరంవర చెదుర్కోనవ లసిరాలేదు. విదురుడు నిర్భయుడు 

మరియు ధర్మమున బద్దబుర్ది. పాండవులు ధర్మమార్షవర్ననులనియు వారివ కము3 న్యాయ 

మున్నదనియు విదురుడు గాఢముగ్గా నమ్మినవాడు. అవకాశము అభించినపుడెల్ల ఆ విషయ 

మాతడు ధృత రాష్టునికి చెవినిల్లుకట్టుకొని బోధించినాడు. విదురుడు కూడ యమధర్మ రాజు 

అంశమున పుట్టినవాడే. ఆశ్రమవాస పర్వమంచాతడు “శరీరమును త్యజించి కేజోరూపమున 

ధర్మ రాజులో 'ప్రవేశించినాడు. చిత మేమన ధృత రాష్టుండు విదురుని మాటలు + వాటిఇసకున్నను 

మాటిమాటి కాతని పి”ప్తించుకొని కాలతేపమకీ చేయజ్యూచును. విదురుడు ధృత రా క్లుినోః నిందించి 

పలికి కూడ ధర్మోపచేళవ.. చేయును. 
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కర్ణుడు మరొక చిత్రమైనవ్యక్ని. ఏ మార్గమున తనకు నాళనమున్నదని శెలియునో 

దు మార్గముననే ఆతడు [పయాణము చేయుకు. పాండవులతో యుద్దము కూడదని ఆత నికి 

కెలియును. అ యుద్దములో పాండవులు గెలుతురనియు శలియును. దుర్యోధనుడు చేయునది 

న్యాయవిరుద్దమునియు ెలియును. అయినను దుర్యోధనుని వతమాతడు విడువడు. ఆతని 

నామార్షమునుండి తస్పించుటకు | శ్రీకృష్ణుడు | పయత్నము చేసినాడు. కుంతియు (వయళ్నించినది. 

ఆ యిరువురును మహోపళయ రయుంరుల వంటివారు. కాని కరుడు మవోమేరువువలె నచలుడుగా 

తనను తాను నిలువదొక్కుకొనెను. ఒకవిధముగా కర్ణుడు విధివంచితుడు, తల్లి చేత కూడ 

వంచికుడు. శెలిని తెలిసీ మిత్రుని కొరకు మృత్యువును వంచిన స్నేహా శీలి యాతడు. 

ల్ 

ఇక్లు మవోభారతమున మిగిలిన పాతలన్నియును రక్త మాంసములతో చై_తన్య 

వంతములై కనిపించును. ధర్మరాజు - | చొపది ఒకరిని మించిన జారు మరొకరు కాన్యపరి భాష 

యందు భారతమునకు వారు నాయకత్వము వహీంచువారు. 

Vv 

మహాభారతము చేశీయులను విదేశీయులను చాల కాలమునుండి ఆకర్షి ంచుచున్నది. అది 

కేవల మొక సీంవా-నము కొరకు జరిగిన యుస్టము మ్యాతమేనా?* అట్టి యుద్ధకథ యందింత 

కాలము అభికచి నిలిచియుండునా? మవోభారతమందలి పాత్రలు చితములై నందువలన ఇంత కాల 

మిందరు దానియందు |పీతిగలవాశనై యున్నాశా! ఇంతకన్న ముఖ్యమైన దెమైన కలదా! లేనిచో 

నది సౌర్వజనీనము సార్వ కాలికము కాగల్లునా? 

ఆదిపర్వములో మవోఖారత పాత్రలేయే దేవానురాంకలతో జల్మించినారో 

చెప్పబడి కది. చేవానురులు తమతమ యంళలతో మానవులను జన్మంప జేసీ వారిచేశ ఇంత ఘోర మైన 

యుద్దము చేయించి వారిని నాళనము చేయింవవలని వచ్చిన యవనర మేమి? భూలోకమున 

రాజులు దుర్మార్గుల నారు. |వజలు అపవి|[తు లై నారు. అధర్మము పెచ్చు వెగినది. అందువలన 

భూచేవి ఆర్హినిపొంది (శ్రీ మవొవిష్ణువును [పార్టింపగా నా పరాత్పరుడు భూఖారమును 

మాన్నుటకును దుష్టులను శికించుటకును శిష్టులను రమీంచుటకును అవతరించెను తనపనికి సహాయ 

భూతులుగా నుండుటకు చేవాసురులను తమతను యంళములతో మానవులుగా జన్ఫీంచునట్లు 

చేసెను. ఇచి మవోధర్మ న౭స్థాహనార్థ ము జరిగిన కథ. అట్టి కథ నీ మవోభార+ము చెప్పుచున్నది 

అందుకలన దీనిని కేవలము వాని నావుర రాజ్యసింహోననమున క్రై పోరాటముగా మాత్ర మే 

భావించరాదు. దీని వెనుక దేవతలు మవార్దులు, రాజర్డులు, రాతనులు మొదలై న అతిమానుష 

ళక్తుల్లచారువ్నారు.. సాజూత్తు (క్రీమవ్యాదిష్టువు (శ్రీకృమ్తుడుగా జన్మించి ఈ మవోనాటకమున 

కీలకపాత నిర్వహిం చినాడు. ఆయన్యశన భగవల్ల కణమును మవోఖభారతమున రెండు 

మూడుసార్లు ,పత్యక్కరించి చూపినాడు దుష్షుల్తెిన కౌరవులను వారి పకమువారిని వాత 

మార్యిటకును, శిష్ణులై న పాండవులను వారి వతరువాకని నంరడించుటకును (క్రీగృష్ణు డు 
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తాను భగవంతుడన్న విషయము పూర్తిగా శెలిసిసనాడై. మెలిగినాడు. ఆయన విధానమును 
నృవోభారతము వివరించుచూది. 

ఒకవిధముగా మవోళారతమందలథి సంఘర్ష ణము ఒకకాలమునకు ఒక దేశమునకు 

నది కాదు. ఈ నృష్టియందు ఆద్యంతముగా ఒకరి యాస్తిని మరియొకడు కాజకేయ 
వము చ్యాసించియున్నది. ధర్మరాజాదుల రాజ్యభాగమును దుర్యోధనుడు కాజేయ 

వలెనని సంః ల్పము కలవాడు, లట్లుకానిచో నీ కథయేలేదు. ఈ [పపంచకథ మూడునంతులకు 
వైగా సిర పీడన పరాయణత్వముతో నిండియున్నది. భారతకథ ద్వాపర ్యుగాంతమునాటిది, 

కలియుగ మున మానవుల యందిట్టి (ఫవృత్సిని మనము చూచుచునే యున్నాము. అందువలన 

మవోభారతమున సంఘర్ష ణకు మూలభూత మైన భావలకణ మేది కలదో అది [తికా లాఖాధ్యమెన 

సత్యము. అది నిన్నయుండినది నెడున్నది. "రేపును ఉండును. 

భారత మునకు నాయకుడై న ధర్మరాజు ధర్మమాకారము చాల్సిన వాడు, మవో 

భారతమందాతడు ధగ్మరాజు ధగ్శసుతుడు, ఢర్మనూనుకు మొదలై న సేర్ణతోడనే ఎక్కువగా 

వ్యవహృతుడు. ఆఖనికి యుధిష్టిరుడను పేరున్నను దాని వాడుక తక్కువ. ఇతివోసకర్త తానే 

సఖ్య వ యోజనమును మవోఖా*త రచనద్వారా సాధింప నిశృయించుకొన్నాడో ఏత [తయో 

జనమైన ధర్మ సంస్థాపనమునకు మూలస్తంభముగా నిలిపిన నాయక పురుషుని ధర్మళబ్దముతో కలిపి 

చేరొనుటయే సముచితముగా భావించినట్లు కనిపించుచున్నది. ధర రాజు యవ పళ్నలకు 

సమాధాన మిచ్చుటకూడ ఆయన ధర్మమయత్వమున కే నిదర్శనము. పాండవులలో మిగిలినవారి 

కట్టి ధర్మ|ప్రవంచజ్జానము లేదు. వ్యాసుడు ధర్మ పతిపాదనార్థము రచించిన భార కేతివోసము 

నాయకపురుషుని ధర్మరాజనుటలో గల విశేవము నికే భావింపవలయును. 

ఇంకొకీ దృష్టితోకూడ మవోభారతమును పరిశీలింవవచ్చును. 'చేవానురవై_ రవ 
సృృష్ట్యాదినుండియు కలదు. ఈ యితివాసమున సంఘర్షించిన యికుపక్షములును దేవాసురాంళలతో 

పుట్టినవారు. దేవాసుర సంఘర్ష ణ మే మవోభారత యుద్ధము. అరణ్యపర్వమున ఘఫోషయా[తా 

నందర్భమున ద్రైత్యులు రాతసులు శాజవంశములలో పుట్టి దుర్యోధనునకు సహాయము 

చేయనున్నారనియు చానవులును అందుకొర కే భూమినవతరించిరనియు చెప్పియున్నది. మంచి. 

చెడ్డలు. పుణ్య-పాపనులు దేవాసురలకణములు పరస్పరము సంఘర్షింపగా భారతమైనది, 

ఇతిహోసమున నిరుపథముల వారికిని "పెట్టిన పేర్లను పరికించినచో ఇతివోసకర్త ఈ సృష్టివై చిత్ర 
మును [పదర్శించుట కెంత జాగతపడినది తెలియును. 

భగవదవ తార మైన (క్రీగృష్ణుడుండుటవాన మహాభ్యాతము "గెరవమెక్కువై నది. 

(శ్రీకృష్ణుని. భగవల్ల తణమును మవోభారత “మాద్యంతములు జా[గత్సగ్నా కాప్తాడుకొనుచునే 

యున్నది. భగవంత్తుడున్నాడు కనుకసే. ధర్మసంస్థ్రాపనము జరిగినది. ఆయన "అందుకొరశే 

యవతరించుచుండును. 
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యదా యదా హి ధర్మన్య గ్లానిర్భవళతి భారత 

అభ్యుశ్రానమధర్శ్మ స్య తదా తానం సృజామ్యవాం. 

పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృ-తాం 

ధర్మసంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే” 

కలికల్బషము నీవిధముగా భగవంతుడు తొలగించినాడు. నిజమునకు భారతయుడ్ద 

మంతయు చేసినది భగవంతుడే. కాని ఆయన చేసినట్లు కనిపించడు. అందువలన అర్జునుడు 

వ వోథారత యుద్దము చేసిన వాడై నాడు. 

+ భారతము నాయకుడు ధర్మరాజు. ధర్మరాజు ధర్మము భగవంతు నా[కయించి 

యుండును. ధర్మరాజు యుద్దము చేసినది తక్కువ. దోణపర్వములో నొకమారు శల్య 

వర్వముళో నొకమారాతడు యుర్ధమొనర్చినాడు. ఆయన యుగ్గమునకు డిగినది త" బలమును 

గాని తన తమ్ముల బలమునుగాని చూచుకొని కాదు. భగవద్చలమును నమ్ముకొని దిగినాడు. 

యుద్ధములో ధర్మరాజు జయించినాడు. అనగా ధర్మము జయించినది, భూఖారము తగ్గినది. 

[వపంచమును ధర్మము పాలించుట కవ కాళ మేర్చడినది. ధర్మరాజు అళ్వ'మేధము చేయుట 

కదియే యర్థము. అధర్మమును జయించి ధర్మము సార్యభె మాధికారము నెరపుటకు అశ్వ 

"మేధ ముపలకకము. 

మవాభారతము ధర్మముతోవాటు అర్హ కామ మోక్షములను గూడ వ్యాఖ్యానించి 

ఏది. _పురుషార్థములలో మోకము పరమెనది. ఈ పరమార్థమును నిరూపించుటవలననే 

మవోభారతమున శాంతిరస మంగిరసమైనది, యుద్ధ మైనప్పటినుండి పాండవులు మోజాభిముఖ 

మైన ఉపళమిత చి_త్తవృత్తులు కలవారై నారు. పర మేళ్వరుడై న భగవంతుడు మోశోపాయ 
ముగా గీతల నుపబేశించినాడు. భగవంతు డొనర్చిన యువదేళశము అర్జునుని తత్కాలమున 
యుద్దోన్నుఖని చేసినది. ఆ తరువాత మోవ్షవథగామిని చేసినది. వాసుదేవ పర |బహ్మాము 

(శ్రీకృష్చుడుగా నింతయువదేశము చేయుటశేత భారతవరమారము మోవ[పదర్శనమే యని 

చెవ్పవళ€ను. మానవజీవితము పరిపూర్ణము కావలెనన్న చో అన్ని పురుపార్గములు అవసరమై 

నంత సాధింపబడవలెను.  మానవజీవితము కర్మరూపమున కొనసాగుచున్నది. కర్మా వేశమై 

మనుగడ లేదు. అట్టికర్శ మానవునకు బంధ సౌతువు కాకుండచేసి చూపుటకు భగవద్గీత - మవో 

భారతము తీవముగా కృషి చేనినది. బింధ హేతువు కాని కర యే ధర్మము. ఈ యర్ధమును 

(వవంచించి చూపుట'కే వనపర్వము శాంతి[త్రయము సాగిన్లవి. ఈ పరమార్థమును |గహింవని 

వారు అవి [పకి వములనియు అధిక పాఠ ములనియు తరువాతి కాలమున చేరనవనియు అందురు, 

అది నిజముకాదు సకలపురుషార్ట సాధ: ముగా వ్యాకభగవానుడు భారతమును తీర్చిదిద్దినాడు. 

మానవజీవీతము మొక్క ఇవాపరములు “రెండును ్ యనవోథారతమున | ప్రదర్శిత మైనవి. ఇహము 
ఫంభఘర్గణ పరముమోకము; ఇవామును కీదని పరమును సాధించుటను మహాభారతము 

దెవ్నదు ,ఇవామునుండి యె పరము. శంఘర్ష ణము నుండి యో మోకము. 
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VI 

.,,. భర్మాధర్శ్మములనే నీతి యవినీతి యనవచ్చును. మవాభారతము అవినీతి రూవుమాసి 
పోవుటను నీతివిజయమును నిరూపించినది. భార శేతిపాోనము పాఠకులకు కేదా [శోతలను సత్య 
మునకు న్యాయమునకు నీతికి మంచికి అభిముఖులుగా చేయుటకై. 'యొనర్చినపయత్నము చాల 
గొప్పది. ఏ యుపకథ చెప్పినను, ఏ పా[తకదలిక చూపినను ఏ ధర్మముపదేశించినను పాఠకుల 
విషయమున నీ (ప్రయోజనమును సాధించుటను ఇతివోసకర్త విక్శరించలేదు. 

శ్రీకృష్ణార్థునులను జాగత్తగా అర్గముచేసి కొనవలయును వారు నరనారాయ 

ణులు, (శ్రీకృష్ణుడు నారాయణుడు, అర్జునుడు నరుడు, నారాయణుకు పరమేశ్వరుడు; నరుడు 

మహర్షి; అనగా మనుష్యుడు, మనుష్యుడు జీ వాక్మ. పర మేక్వరుడు పరమాత్మ: వరమాచ్మునన్నిధి 

జీవాత్మకు విజయ హేతువు. (శ్రీకృష్ణుని సహాయమర్థించుటకు దుర|ోఢనార్దును లేక కాలమున 

పోయిరి. కాని దుర్యోధనుడు నైన్యమును అర్జునుడు (శ్రీకృష్ణుని కోరుకొన్నారు. పరమాత్ము 

డర్దునుని పక్షమున చేరుటతో విజయమర్దునునకు కలిగినది. అర్జునుడు పురుషకారము. (శ్రీకృష్ణుడు 

చె వసవోయము. అందుకే యాపురుషకారము ఫలించినది. 

మవోఖభారతమున నే బైపవీ ఆసురీ శక్తుల సంఘర్ష ణము (పపంచితమైనదో అది వ్యక్తుల 

మధ్యనే కాక వ్యక్తి నిష్టమైకూడ ఉండును. అంతశ్ళ|తువులు - కామ[కోధలోభ "మోవామద 

మాత్సర్యము లెప్పుడును నత్వమును అణగ | దొక్కుటకే [పయత్నంచును. ఈ వంఘర్ష ణము 

నిత్యము సాగుచునేయున్నది. సత్వమనగా ఆత్మ, ఆత్మ - ధర్యము అత్మ-కత్యము. ఆత్మ-ని జ్ఞాన 

ఘనము. అట్టిది నిరంతరము కామ కో థాదులతో జీ వాత రూపమున ఘు రణ వడవలసియే 

యున్నది. ఈ ఘర్షణమే మహాభారతము. అందువలననే ఆత్మ”రూషమును మవేభారత మావి 

ప్కరించినది. కావ్మ |కోఛాదుల అతములను వివరించినట్లుగా నే ఆత్మవదార లవణ వివరణ 

మును భగవగ్గి త ముఖమున మవాభారతముచేసినది. కామ[కోధాదులు (పవృ త్తీిలమాము. 

[(పవృత్తి దుఃఖ హేతువు. దానికి విరుగుడు నిగ్భశ్తి. ఈ [ప్రవృత్తిని వృత్తులను మవోభాకతము 

కథారూపమున, ఉపాఖ్యానముల రూపమున, వేదాంత విషయరూపముక, ధ్ఫ్యూవిషయరూవమున 

[పతిపాదించినది. 

మానవజాతి నావరించియుండు నిరంతర సంఘర్షణ లతణమును మవోఛారత మితివో 

సవ న్తువుగా స్వీకరించినది. (తికాలావాధ్యమైన యా సత్యమును విన్నష్టముగా వివరించినది. 

మానవ జీవితమే యొక సంఘర్ష అ. అందులోపరిత వ్లులె నప్పుడే మోవమున కర్త్యతగల వారగు 

దురు. ధర్మార్ధ కాము "మూవతములలో నేదియు తక్కు-క్టాదు అన్ని ౯టి నావరించి థ్ ర ముండ 

వలెను. ధర్మబద్ధమైన యర్థ కామముల యనశుళ్షనమునుండి విరమించుట ౨౮ మోదము. 

మహాభారతము కావ్యక ళా విలశుములను దర్శించుటకు మాతే వుబ్లనదికాదు. 

శ్ 
కా చేల క కానాల 21 

[పపంచమునకొక యాదర్శమును, ఒకనై తిక మార్గమును చూవవలెనను |క్రగాఢాళి (పాయముతో 
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తీర్చబడినదా యితీవోనము. [వపంచమనగా జీవితము. జీవితసమస్యలను బహుముఖములుగా పరిశీ 

లించి పరిష్కార మార్గములను సూచించినది. భార శేతివోనము. ఆదర్భ(పాయ మైన ్వ్మానవజీవిశ్ర 
లత్యు మెట్లు ండవళనో నిరూపించినది భార తేతివానము. మహాభారతము చూపించిన పరిష్కార 

మార్గములలో [ప్రధానమైనది కర్మమార్ష్గము, ఆది స్వార్థములేని కర్మ నిష్కామ కర్మ _ 

అనతో మా నద్గమయ 

తమసో మా జ్యోతిర్గమయ 

వృతోోర్మా అమృతం గమయ 

ఓ. రామరాజు 



విషగోంోసం' చిర 

భీష్మ సర్వము = (ప్రథమాశ్వాసము 

'బీషయము. 
ధృత రామ నికడకు వేదవ్యాసుండు వచ్చుట 

నంజయుండు ధృత రాష్టు9నకు భూపరిమాణంబు నెప్పుట 

ధృతరాష్ట్రర్సీడు భీష్ముమరణంబు విని వ౭పించుట 

నంజయుండు ధృతశాష్ట్రు9ినకు భారతయుద్ధంబు "సెప్పం బూనుట 

ఫీమ్మ (డు నిజయోధులశెల్లి నుత్సాహంబుగాల చెగువ చెప్పుట. 
పాండవ యోధులు యుద్దంబునకు వెడలుట 

'ధర్మజునకు' నర్దునుం డుశ్చావాంబు గలిగించుట 

ధర్మరాజు ౩ పోదచారియె ఖీష్ముని యొద్దకు బోవుట 

ధర్మరాజు గురుకృపళల్యులచేత యుద్ధమున కనుజ్జాతుం డగుట 

'అర్జును(డు స్వజననస్ంవోర ౦బునకు శంకించి మోవోవిష్ణుం డగుట.. 

es వష డర్దునునకు(ద త్త విజ్ఞానోవ దేశంబు సేయుట 

'అర్జునుండు శ్ర ఎ్రషునివిళ రూపంబు గనుంగాని స్తుతించుట 

శిమ్మని (పథ పథమదివసయుద్దము | 

శీష్ముడు దుర్యోధన (పేరం డై. ౭ పొండవవీరుల వొప్ఫించుట 
అ 

జి 
శ 

fj ల భీష్మ్కపర ర్వము = - ద్వితీయాశ్వాసము 

'ఢేర్శజుండు గోపాల చేవుపాలికిం జనుట 

కమ్మని ద్వితీయదివరయ. ద్ధ| క్రమము 
'అదష్దను(డు భీష్ళునిమీందికి రథంబు దోలించి వి విజ్బృంభించుట 

స్యష్టద్యుమ్న. [5 కా చార్యులయుద్ద ము ' 

'భీమసేనునిచేత 'భానుమంతుండు చచ్చుట 
ఫీమ్మనిళ ఎ తీయదివనయుద్ద ము 

'దురోఢనుంశు భీమునితో యుద్దముచేసి మూరిల్లుట 
అర్జునుడు (శ్రీకృష్ణ (వేరితుండ్లై ఫీమ్మనివై.[ గవియుట 
(శ్రీకృష్ణుండు చ|క్రంటు ధరించి భీష్మునిమీంది కులుకుటీ '' 

ట్ 

6.5.9 

నంజయుండు ధృత రాష్టు9నకు భారతవర్ష ౦బునం గలవి శేషంబులు చెప్పుట 6-10-1 , 

"6-14-1 

8-16-7 

6.17.7 

“ 6-1-98- 
" 6-41-6 

6-41. శ 

. 6.2330 

624-19 .. 

603.5 

“64921 
6.451 

6.46.1 

6-47-1 

6.48.9 

6.49-_1 

6.50.90 

6.52.1 

6-54-15 
6_55-40> 
6.55.64 



2 విషయసూచిక 

వినయము 

భీష్ముని చతుర్ణ దివసయుద్దము 

శల్యనందనుండు ధృష్టద్యుమ్నునితో యుద్ద ంబునేసి చచ్చుట 

దుర్యోధనుడు ఖీముని మార్కొని మూర్చ బొందించుట 

ఘటోత్క-చుండు మాయాబలంబున గౌర విసీనచె విజృంభించుట 

ఫీష్ముని పంచమదివసయుద్ధ[కమము 

(దోణుండు దుర్యోధన వేరితుండై పొండవనై న్యంబువై  గవియుట 

అభిమను | లత్ముణకుమారులయుద్ద ము 

శీమ్మని మష్టదివసయుద్ధ [క్రమము 

ధృష్టద్యుమ్నుడు ఖీమసేనునకుం దోడ్పడుట 

ధృష్టద్యుమ్నుడు |ద్రోణునితో యుద్ధము నేయుట 

ఫీష్మపర వము = తృతీయాశ్వాసము 

ఖీష్మగాంధా శేయులసంవాదమ. 

ఖీష్ముని సష్తమదివనయుద్ధ క్రమము 

ఛృష్టద్యుమ్ను నిచే దుర్యోధనుండు విరథుండ్లై పోవుట 

చేకి శాన కృపాచార్యుల ద్వంద్వయుద్ధము 

ఖీమ్మని యస్ట్రమదివనయుద్ధ[కమము 
మనాభుండు మొదలగుకురుకుమారులు ఫీమునిచేం ఎచ్చుట 

అలంబునునిచేత నిరావంతుండు మృతుం డగుట 

భుటోత్కచుండు [దో ణాశార్య| పళ్ళతులతో యుద్ధంబు సేయుట 
అర్జును డిరావంతునిచచ్చుట ఖీమునిజే విని దుఃఖంచుట 

ఫీష్మని నవమదివసయుద్ధము 

అలంబును(డు దుర్యోధన పేతు(డై. యభిమన్యు వై 6 గవీయుట 

అర్జునుండు [దోణాచార్యులతో యుద్దమునేయుట 

దుర్యోధనుడు శకునిదుశ్శాసనుల ఖీష్మునకు సనవోయంబుగా. వింపుట 
(శ్రీకృష్ణుడు రథంబు డిగి ఖీమ్మనివై కి. బోవుట 
ధర్మరాజు రవాస్య| పకారంబున ఖీమ్మని యొద్దకు బోవుట 
ఖీష్టు నిదశ మదివసయుద్దాను క్రమము 1 
అర్జునుడు శిఖండికి [బో త్సావాంబు గలిగించి భీష్మువై ( గవియించుట 
(రో ణాశార్యులశ్యశ్ఞానమను భీష్మునకు సనవోయంబుగాం ఐంపుకు 
విరటుతమ్ముం డగుళశానీకుండు ఫీష్మునిచి జచ్చుట 

Pa 

6.56.1 

6.5725 

8.60.7 

6.68.49 

6.651 

6.65.21 

6.69.30 

671-1 

6.78.81 

6.78.67 

6.76.9 

8/11] 

6.78.44 

6-80.20 

6.88.1 

6.84.12 

6.66.48 

3.88.25 

6.92.1 

695-1 

6.96.24 

8.08.4 

6.1011 

6-102-52 

68-108-50 

6.104.2 

6.10451 

6.108-1 

8. 118.24 

పుట 

97 
. “101 

108 
111. 
117 
119 
128 

180 
185 
188 



విషయసూచిక 

విషయము 

ఫీష్ముండు శరతల్పగతుం డగుట ర=ఎ114ఎ60 

కర్ణనిడు భీష్ముని యొద్దకు బోయి వినతుం డగుట 6.117-1 

ద్రోణసర్వము. ప్రథమాశ్వాసము 
'సంజయుండు యుద్ధభూమికి. బోయి మరలివచ్చి యందలివృ తాంతంబు 

ధృత రామ్ట్రఫినితోంజెప్పుట 7-1-5 

(దో ణాచార్యులకు సర వ సేనాధిపత్యంబు నిర్ణ యించుక 7-5-8 

(దో ణాచార్యునిమరణంబు విని ధృత రాష్టంండు పరితవించుట 7-8-1 

[దోణుండు దుర్యోధనునకు ధర్మరాజుం బట్టియిచ్చునట్లు వరం బిచ్చుట నే లక 

అర్జునుడు ధర్మరాజుతో (దోణునిపతిజ్ఞ కు 'వెజివకుండునట్లు సెప్పుట 7-12-7 

1దోణుండు పాండవ వై న్యంబువై “కేగి దివ్యా న్ర్రంబులశకి, నూవుట Ta] Bal 

శీదుసేనళ ల్యులగ చాయుద్ద ము T7144 

[దోణాచార్యులు ధర్మరాజుతో యుద్ద ంబుసేయుట 7-15-19 

([దోణాచార్యుల రెండవ'నాటియుద్ధము 1-16-8 

'అర్జును(డు ధ్ ర్మరాజుచే ననుజ్జాతుండై_ సంశవృ కులవై 6 జోవుట 7-16-44 

సంక వ్రకు లందణు నొక్క "బెట్ట యర్జునురథంబుత్రై ( బడుట 7.18.90 

దోణాచార్యునిళేత నత్యజిత్తు సచ్చుట 720-1 

(దోణాచార్యునిశేత నూర్యదత్తుండు సచ్చుట 1.20.20 

భగదత్తుడు మ పకీక ముం బఆవి పాండవనై న్యంబులం గలించుట 7.25.19 

ఆర్జునుడు భగదత్తువిబెస రథంబు దోలు మని కృష్ణునితో 'జెప్పుట 726-1 

భగదత్తుండు_షపతీకంబుతోడ నర్జునుచే( జచ్చుట 7-28-40 

క ర్లార్థునులయద్ధము "7-81=4ఉ0-50 

(దోణపర్యము=ద్వితీయాశ్వాసాుు 

డోణునిమూండవనా6ంటియుద్ధము 182.25 

అభిమన్యుండు పద్మవ్యూవాంబు 'భేదించుకొని చొచ్చుట 7.85.12 

చురొ్యిధనవభృలిమవోరథికు లందణు నొక్కుమ్మడి 

నభిమన్యునివై ( గవియుట ॥| 7-86-22 
దుళ్ళాసను( డభిమన్యునితోడం బోరి పాలిపోవుట 7-88-26 

'పద్మవ్య్యూహంబు సొచ్చుపాండ వులకు నై_ంధవ్రం డడ్డవడుట TAB 

వృష సేనుం డథిమన్యుం చాంకి మూర్శితుండగుట * 7.485 

226 

292 

826 

886 

858 



శ విమయనూ చిక 

విషయము 

చురోధనపు తుం డగులత్మణకుమారుం డభిమను ్రనిచేం జచ్చుట 

కర్టుండు మొదలగు యోధులు వంచనలే నభిమన్యుని విరథు 

జేయుట 

అభిమన్యుదుశ్శాననసుతు లిరువురు. జచ్చుట ' 

అభిమన్యునిమర ణమునకు ధర్భ'రాజు దుఃఖంచుట 

చనారదు' డకంపనునకు మృత్యు దేవతా | ప్రభావం 'బెతీంగించుట 

వేద'చ్యానమునీం|దుడు ధర్మరాజునకు మవర్షస్టీవిచరి[తంబు 

మోడశరాజచరి[ తము 

అర్జునుండు రివిరంబునకు వచ్చునెడ దుర్నిమి త్త ౦బులం గనీ, 

కృష్ణునితో జెప్పుట 

అర్జునుడు ధర శ్ర రాజు నభిమన్యుండు చచ్చినవిధంబు నడుగుట 

ధర్మ రా జర్డునుని కభిమన్యుండు చచ్చినవిధంబు చెప్పుట 

అర్జునుని (పతిజ్హ విని న్రైంధవుండు భయవడి 

దుర్యోధనునితో. "జెప్పికొనుట 

అరునుడు కృష్ణునితో దన।పతిజ్ఞావిషేయంబు 
జ షా ద 

లై నవాక గ్ర్రయబులు నెవ్పుట 4... 

(శ్రీకృష్ణుడు పు[తళోకాతుర యెననుభ|[ద నూబకడించుటః 

(శ్రీకృమ్ణుండు చారుకుతో నర్జున | పతిజ్ఞావిషయంబు 

లై_నవాక్యారలులు గొన్ని. సెప్పుట 

కృపూర్డునులు స్వప్నమందు. ₹ై లాసంబునకుం లోవుట 

(దోణపర ము త ్రతీయాశ్వాసము 

అర్జునుండు నిజస్వప్నవృ త్తంబు ధర్మళోజాదులతోం 'జెప్పుట 
అర్జునుడు సాత వీని ధర్ శ్రిరాజూర తణంబునకు నియోగించుట 

దోణుని నాల్లివ నాటి యుద్ధము _ 

ర్థునుండు [దోణునిచే ననుజ్జాతుండై మొగ్గరంబు సొచ్చుట 
ర్జనుండు (దోణాచార్యుల నతి|క మించి గురునై న్యంబు సొచ్చుట 

అర్జ్హునుండు (శుతాయుధ! పముఖమవోక ధీకలం జంపుట 

దురో.ధనుయ |దోణుని దూజినాడుట. | 
జ్ ధృష్టద్యున్ను (దోణాచార్యులయుద్దము - 

° 
7146-8 

7.47.81 

7-.48_8 

T7491 

1.8.67 

1.8-800 

1.8860 

T50-1 . 

7-50.45 

7-51-1 

7-52-1 

758-81 

7.5411 

T5627 

"95724 

7-58-1 

T_60.27 

7.63.28 

7-66-1 

76620. 
-67..86 

769-1 

త క'2.౨2 



నిషయము 

వించేళనువిందు లర్జునుచేత మృతింబొందుట 

అర్జునుండు దివ్యా(స్ర్రముల ధరం బగిల్చికొల నుత్చొదించుట 

ర్రవచధారణంబున దుర్యోధనుం డర్జునుతోం దలవపడుట 

దుర్యోధను డర్జునుం దలపడి యధిఇేవీంచుట 

వృష. నేనుండు లోనగునెనమం[డు రథికులొక్క పెట్ట 

యర్హును వై గవియుట 

ధర్మ రాజు "| దోణునితో యుద్ధముచేసి మూడి పోవుట 

అలంబుసుండు ఘటోత్కచునితో యుగ్ధమునేసి చచ్చుట 

ధర్మరాజు సొత్యకి నర్జునునకు. దోడ్పడ. బొమ్మని | పార్టి ంచుట 

సాత్యకి ధర్మరాజు 'వేండినచొవ్పున నర్జునుకడకు( బోవ నమ్మతించుట 

(దోణపర్వము _ చతుర్ణోశ్వాసము 

సాత్యకి మొగ్గరంబు సొరం దొడంగుట 

జలనంధుం డనురాజు సొత్యకితో యుద్ద ంబు చేసి చచ్చుట 

సుదర్శనుం డనురాజు సాత స్థితో యుద్ద ంబుసేసీ చచ్చుట 

దుశ్శాసనుండు సాత్యకితో యుద్ధము చేసి పొణటిపోవుట 

దుళ్ళానను(డు సాత్యకితో యుద్దంబు చేసి యూోడుట 

ధర్మరాజు భీముని నర్జునునకుం దోడ్పడ6 బుచ్చుట 

థీముండు |దోణాదిరథికుల నతిక్రమించి యర్జుకుం 'జేరంబోవుట 

దురోకధను(డు |దోణుని దూజనాడుట 

ఖీమేనుచేత శ తుంజయాదికురుకుమారులు చచ్చుట 

కర్ణుండు థీమసేను నవమానించి నీచో కులు పలుకుట 

భూరి[ళవుండు సాత రకితో యుద్ధంబు'నేసి మడియుట 

సంజయుడు ధృతరాష్ట్ర నకు సొత్వకిపరాభవ కారణంబు చెప్పుట 

కర్ణుడు సాత్యకితో యుద్ధంబు సేసి 'యోడిపోవుట 

క ర్లారునుల ద్వంద్వయుద్దము 

అర్జునుండు నె ంధవునితల( దునుముట్ట 

దోణపర్యము _ పంచమాశ్వాసము 

కృష్ణార్జునులు సల్గాపము లొనరించుచు ధర్మజ్ఞకడ కరుగు చుండుట 

నై ౦ధవుని సంవారించి క ల్రహ్షైక్టునులువచి ్ ప ధర రాజునకు 

నమస్కరించుట 

76 

7-74.82 

T7657 

7-77.85 

7-721 

781-18 

7541 

7_85.41 

7.86.1 

799-98 

7-901-24 

7-946 

7-97.29 

7-99.98 

7102-4 

7.10288 

7-105-1 

7112.80 

7114.69 

T-i1T1l 

7-122-17 

7-124-1 
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ETE 

తీస 

451 
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కీఫq 

465 

470 
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480 

494 
490 
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499 
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ర్] లి 
514 

కిక్ 
క్29 
క్రకిలి 
597 
కరికి 
4కి 
ర? 

ర్5్ బై 

ఫ్5్క్ 



6 విషయనూ చిక 

విషయము 

[దోణుండు పాంఇఛాలుర( జంపక కవచంబు విడువ నని పతి శ్ర సేయుట 

ఖీమనేను(డు దుర్శదదుష్కర్లులం జంపుట 
అంజనవర్వుం డశ్వ'క్ఞామతో యుద్దంబు నేసి చచ్చుట 

భీమసేనునిచేక బాహికుండు చచ్చుట 

క్ ఫపాచార్ముండు కోర్టు నుపాలంభించుట 

సోమదత్తుడు సాతనకితో యుద్దంబు నేసి చచ్చుట 

పాండవ కౌరవ వీరులద్వంద్వయుద్ద్ధ ము 

కర్టుండు, సవా బేవుని వింటికోపునం బొడుచుచు నవమానించుట 

క ర్లదురోధనులు దురాలో చనశేసి సాత్యకిం దలపడుట 

అలంబుసుండు నుటోత్కచునిచేతం జచ్చుట 

అలాయుధాసురుండు ఘటోత్మ చునితో యుగ్గ ముచేసి చచ్చుట 
కరు డిం[దద త్తంబై నళ కి చేత ఘటోత్క చునిం జంపుట 

కృమ్ణుండు ఘటోత్క_చుండు పడ( దాను సంతసించుటకు 

నిమిత్తం - బర్దునుతోం "జెప్పుట 
విరాట[దుపదులు [దోణునిచేత( జచ్చుట 
[దో ణార్జునులద వింద్య యుద్ధ ము 

"126.09 

7180-22 

7-181-44 

7-192.8 

7-189.12 

7.18612 

7-189-22 

7-141-12 

7145-55 

7-149-15 

7-151-1 

154.5 

7-155-11 

7-161-04 

7168.20 
ధర్శజు(డు |దోణునితో నళ్వశ్రామచశ్చెనని యేనుగు నెపంబున( 'జెప్పుట 7.164.105 
ధృష్టద్యుమ్నుడు మృతుం డైన [దోణునికంఠంబు దునుముట 
అశ్వ శ్రామపూన్కివలన, గౌరవ యోధులు మరల ననికి. గడంగుట 
[దోణుపరిభవంబునకు( గోపించి సాత్యకి ధృష్ట ద్యుమ్నునాశే వించుట 
నారాయణా న్రృపీడితుం డగుఖీము. గృష్లార్థునులు రథంబు 

డిగ్గం జేయుట 

అథ శ స్టైమకు వ్యాసుడు క ప్రిషాద్దునులమహిను "సెప్పుట 
వేదవ్యాసమునీందు. డర్జునునకు. బర మేశ్వరమహిమ చెప్పుట 

గమనిక ఏ. 95 పుట, 161, చంపకమాల 

7165.4 

7.16648 

7-169-8 

7-171-12 

7-172.48 

T7_179-2 

పుట యవలీల నాకు నను, బొల్లుగ( -శేయుట నీకు బాడియే 

é ఈ రెండు పాదవశఖులను జేర్చి ఛదువుకొనవలఅను, 

కటకట నాపర్శాక్రమము. గాన్నిగం జక్రముచేత * నంటితే 

శల 

పుట 

శ్రర 
566 

569 

§78 

576 

50వి 

506 

589 

5698 

597 

600 

605 

607 

616 

618 

628 

626 

680 

634 

689 

648 

646 



| ర్, (శ్రీ సంపాదివచాంబుజ 

నాసా గనివాసరసిక నాదామృతధా 

రాసారరూవ వేద 

*.వ్యానవ్యంజితవివోర హారిహరనాథా. 

-౨ ధృళొరాష్ట్ర శికడవ వోదోన్యాంనుండు వచ్చుట :- 

నం f_.2_1 

2. క. దేవా! జనమేజయవను, ధావల్లిభు( డధిక 'వినయతత్సరు( డై సం 
భావించి కుతూవాలమున, చా వై శంపాయనునకు దగ నిట్టనియెన్. 

లి, క. *ఒండొరుల గెలుచు తలపున బాండవులును గౌెరవులును బావోోగర్యో 

ద్దండత నెట్లు దొడంగిరి, భండన మెప్పాటం జెల్లెం బరమమునీం( దా. 

ఓ, క, అనుటయు వైశంపాయనుం, డను మోదరసార్ట )వ్భాదయు( డై 
యి ట్లనియెన్ 

జనమేజయుమనమున సం, జనితం బగు కౌతుకంబు నసఫలక6 బొందన్. 

ర, వ, పుణ్య కే |తో_త్తమం బయిన యాకురు తే| తంబున నారెండుడెణంగుల 

'వారికటకంబులును విడిసి కయ్యంబునకు గాలు దవ్వునట్టి సమయంబున 

1, 1. సాద -ఖ. గ. 2. వ్యాసాదిమునీం |దవంభ్య - ద, 

ఫ్రె 

2, 1. భక్తి = య. వొ, నా 

_ తి అ 

ల 1. ఒండొరులు ఒ మ, వ. శ్రి. కురుతలంబున ఆమ. ౨. దర్చోద్దండత త. వ, 

4, గడంగిరి -ణ. ద. న. ర. ల; "పెనంగిరి = తి. ఓ. చ. 



రగ 

శ్రీమదాం ధ మవాభారతము 
Uy 

ధృతరాస్ట్రుండు గొడ కుల దుర్చినయంబునకు ని ర్వేదనంబు -నొండి సంజయ 

ద్వితీయుం డై 'చింతించుచున్న *యెడకుం [దికాలవేది యగ్గు వేద 

వ్యాసుండువిజయంచేసి యమ్మహీపతి సేయు నర్చనంబులం గైకొని 

యతని కట్టని యె. 

. శేశాలం బగుటయు నృపులకు, ' నాలము సమకూర దీని కడలకు మది నీ 
అగ 9 9 అ శ 'వాలోకింపంగ వలసిన, 4 సే లోనికి దివ్యదృష్టి నిచ్చెద6 బుత్రా,. 

. అనుండు నతండు ఘోరముగ నన్నలు6 దమ్ములు. *బోరు[ కూరతం 

గను(గొన6 జాల నేను వినంగా వలతుం దదను[గవహాంబు సే 

సిన గడు లెస్స యన్న ముని చి త్తమునం గరుణించి నంజయుం 

బనిచె మవోరణంబు పకిపాటిమెయిన్ సకలంబు. జెప్పంగన్. 

. ఇట్లు ధృతరాష్ట్రనకుం గయ్యంబు తెజంగు వినిపింప నియోాగించి యా 

నూతనందనునకు నారెండుదెణంగుల వారి దివారా(త(పవంరన౦బులు 

గనునట్లును రవాస్య వకారభాషణంబులు _ వినునట్లును మనోవృ త్తంబు 

లెబుంగునట్లునుంగా వరం బిచ్చి యతిశ ఘగమనంబు నొసంగి భారతనమర 

ధరణిం దిరిగినను శస్రా(న్ర్రంబు 'లెవ్వియుం దా(కకుండునట్టి [పథావంబుం 

(బసాదించి దివ్యులయాలాపంబులు రూపంబులుం దలంపులుం 'దేటపడునట్టి 

మహానీయబోధంబును గలుగ నన్నుగహించి యావై చితవీర్యు నాలోకించి 

యిది |పావ్తకాలం బై వచ్చిన భూ[వజాతయంబు దీనికి వగవం బని లేదు 

ధరోన్ట!ీజయ తనుచు నిక్చింతంబున నుండు మేనును గురుపాండవుల boc 

(బకటింపంగలవాండ నని యతని చనాశ్వాసించి సాత్యవతేయుండు 

వెండియు, 

1. చింతింపుచున్న _ కొన్ని పతులు. ది, సమయ ౨బునం[ దికాల - జ. ద. న; 

సమయంబుశ నయ్యెడకుం [దికాల హా. కి, తోని ట్లనియె _ పెక్కు పతులు. 
చి ౧ 

ల్ 

1. కాలంబు గదియ _ మ. కాలము గదియగ - ఉ. యు. వ. 2. సీలోనికి దివ్యదృష్టి, 

నించెడం స. శ 
తా లౌ 

1. బోర _ "చెప్టావతులు. గ 

1. ఒయ శతు) యనుచ్చు _ కొన్ని పతులు. 
గ 



140, 

11. 

12. 

18. 

14. 

pe) 

13. 

క్, 

ఫీష్కపర్వము _ ప్రథమాశ్వాసము 8 

'ముగుళులు లేకయు నుఖుములు, గగనకోభంబు సేనెం గరిపహయతతిం బె 

లుగ న|శు లురుల6 జొచ్చిను, మృగములు*పకులను బసులు 
న 0౧ 

న 
6.4 

మృగము ల నీనెన్ . 

. నలువురు నేవురుబిడ్డలు, గలిగాద రొక్కొక్కావనితగర్భంబున వా 

రలు" పుట్టినపుడ యాడుచు( గలకల నవ్వుచు. 'జెలంగ6 గనియెద మెందున్. 

. అర్కునుదయా సమయములయందు( గృ 
—0 £9 

కాంతి ఘోరకబంధంబు గప్పం జొచ్చె 

నిందులాంఛనస్థితి తల్మకిందు గాగ 

దోంచుచున్నది [పజ యొల్లం (దుంగ కున్నె. 

విశేపించియుం గెౌరవనికేతనంబులం గేతనంబులం బొగ అెగయుటయు 

నాయుధంబులు మండటయు నివి మొదలుగా ననేకదుర్నిమి త్తంబులు 

వుట్టుచున్నయవి కులకయంబును నానానశేందనాళంబును నగు నుపే 

&ంపం దగదు దుష్పథవర్తు లగు దుర్యోధనాదికుమారుల వారించి నీతమ్మని 

పా లతనికొడుకుల కొనంగి శాంతిసేయుట మేలు మముబోంట్ల మనం 

బులకుం [బియంబు గాని యీ రాజ్యంబు నీ కేటి కనిన విని యమ్మను 'జేం దుం 

డమ్మునీం|దున కిట్టనియె. 

=, పొతమును ధరన్టముం దలచి యిమ్మెయి! జెప్పితి రిట్లు మున్ను నా 

సుతుల నయంబుమై దణీమి చూచితి వారల బంపుసేయ నేం 

జతురు(డ( గాను |జాభవము సాలదు నాదెసం దప్పు లేమి మీ 

మతిం దలపోసి యీపలుకు మానుండు పాకముద ప్పె6 గార్యముల్ . 

అనిన విని పరాశరసూనుం డది యట్లుండని మీంక చేమేనియుం జెప్పవలయు 

నది గలదే యని పలికిన నాంబికేయుండ: గయ్యంబున "గెలుపు దెలుపునిమి 

త్తంబు లడిగిన నమ్మునివ రేణ్యుండు వహ్న్నులు హోమశకాలంబునం బుణ్య 

గంధంబులతోం |పీదకిణార్చు లగుటయు భేరీ! పమ.ఖంబులు గంభీర 

1. మొగికులు - చా; మొగుళులు - చెక్కు వదులు, ల. వళువులను - కృ. పటు 

జాతి _ న. 

1. వారలు వంస్రుిసేయరే _ వ. మ. స నాదవంపుసేయంర యు, 



15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

14. 

15. 

19. 

om 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 

ఘోవంబు లగుటయు వాయువుల నుకూల మృదుమనోవాగ |పచారంబు 

లగుటయు నివి మొదలుగా. గొన్ని శుభనూచకంబులు నిరేశించి కొంచెంబు 

“పెద్ద యన లేదు సమరంబున జయంబు దై వాధీనంబు గావునం జెద్దలకీ జైనం 

కువ లొప్ప వని చెప్పుదు శేను బోయివచ్చెద నని చెప్పి సముచిత పకారం 

బున నంతర్హానంబు సేసె. దదనంతర౦ంబ యక్క వేం[దుండు గొండొక 

సీపు చింతించి నిట్టూర్చు కేనిగుడించి సంజయున కిట్టని యె. 

. భూమికిం గాంగ. |బాణములపోక దలంవక 'రౌదఘోరసం 

[గామము "సీయుచుండు దురు రాజులు దొల్హియు చంతదిపొకో 

భూమి మునీం|దసంగ తి ీసుబుద్దము నీకు జగంబు నాకు నీ 

భూమి తెజింగు చెప్పుము | పబోధనిరూఢముగా సమ _న్తమున్ . 

. అనిన విని సంజయుం డతని కిట్లను నాయెణింగినంతయు సనిటింగించెద 

భూత _త్త్య (పకారం బవధ రింపుము. 

= నంజయు(డు ధృతరాష్ట్ర నోటు భూవరిమాణంభు సెవ్హుట న 

సం, 6_6_9 

. అధిప నానా [పకారచరాచరంబు, లింద వేక్వేు జనియించు నింద 'పెరుంగు. 

ఓదప నింద యడంగు నీప్ఫథ్వి దాన, సకలమునకు( బరాయణగ్థాన మరయ. 

. అదియునుంగాక ఏను మాకాళంబునకు గుణంబు శబ్దంబు వాయువునకు 

శ బ్లస్సర్శ్భంబులును దేజంబునకు శబ్బస్సర్భరూపంబులును నప్పులకు శబ్దస్పర్శ 
రలు a (స) 

రూపరసంబులును గుణంబులు పృథివికి శబ్చస్పర్శ్భరూపరసగం ధాత్మక౦ బైన 

గుణసముదయం బంతయుం గలదు గావున నిమ్మవోభూతంబు లేనింటిలోనం 

బృథివి యెక్కుడు దీనియున్న విధంబు వివరించెద 'నాకర్ణి ౦పుము. 

. ధా| తీళ మేరువు దతిణంబున సుదర్శన మనునఖిధానమున( | బభూత 

విస్తార మె 2-ర0డు వేలు నేనూటు యోజనముల *పొడువు నై సరసమధుర 

1. నిగిడించి = వా; నిగిడించి = "పెక్కు పతులు. 

1. నుబోధము _ కొన్ని (పతులు. 

౧ 1? మూలము (6-6-18 భండార్కంర్ ). 2. యోజనానాం సహవాసం చ శతం చ 
భరతర్షభ భం, 6-58-20 రెండువేలు ని న్నూరు _ ఆ. వ నెండు వేలును నూరు-_ఉ. 
వ, పొడ వై - "పెక్కు (పతులు. 
a 



21. 

22, 

2౨. 

20. 

21. 

em 

భీష్యపర్యము ._ (పథ మాళశ్వాసము ర్ 

విపులశాశ్వత ఫలవితతిసమేత మై యొక్కజంబూతరు బొప్పి యుండు 

దానిపండులు మహీస్థలి మవోరవముగ ననిశంబు( బడి రాలి యవియుచుండు. 

వానిరసము పొంగి వాహినీమూ ర్తి న, న్నగమునకుం |బదతిణంబు గాంగ 

నొరసి కొనుచు దిరిగి యు త్తరకురుభూము, లందు. జొచ్చి పాజు *వంబునిధికి. 

జంబూనది యనం బరగిన యాతరంగిణినీరు సో(శినచోబ్లల్లను మవర్టం 

బగుటం జేసి కనకంబునకు జాంబూనదం బను నామంబునుం గలిగె దదియ 

జలపానంబు సేసిన మానవులకు ముదిమియుం చెవులును దప్పియు లే వనీ 

చెప్పుదు రయ్యేటి పడమటం బెం6గ వఅపు గలిగి శరనిధిచందంబున జంబూ 

పషండంబు గాజుకొనుచుండు నింతటికిం గారణం బయిన యాజంబూవృవంంబు 

పేర నీద్వీపంబు జంబూద్విపంబు జంబూద్విపంబును సుదర్శనద్విపంబు నన 

నెగడి అవణసము| దమ్మ దితం బయి పొలుచు నద్దవియందు. 

నిడుపునం దూర్పును బడమర నై రెండు కే[డలు నంఖోనిధి గదిసియుండు 

రత్నమయంబులు రమణీయములు సాధ్య సిద్ధచారణగణ సేవితములు 

వై హిమూాచలమును నావల పామకూటంబును నట నీషధంబు నొప్పు 

లలితంబు లై ననీలశ్వేతశ్ళంగవంతంబులు చ్యేగమమున( దనరి పొలుచు 

నివులమూ6టి కవల నవులయమ్య్మూూంటికి, నివలC చెజరిల్లు దివిజనగము 

గమలకర్ణి కానుశకారి యె కాంచన, మణిమయత్వమహిమ మహిత మగుచు, 

అతిద్భఢం బగుపా(తు పదాటువేల, యోజనను లందు దానికి రాజముఖ్య 

విందు మెనుబడినాలుగు వేలయోాజ, నంబు లని పీమధా |కీధర ంబుపొడువు. 

ఇవ్విధంబున భూమధ్యంబున నున్న య మ్మేరుమహీధరంబున "దేవతలును 

'దేవమునులును గంధర్వకింపురుపూది "దేవ యోనులును చేవేంద్యపముఖ దిక్స 

తులును బరమేష్టియుం ద _త్తత్ప దేళంబులం బుణ్యవర్తనంబులం బరమ 

సుఖంబు లనుఖభవింతు రు_త్తరతటంబునం గ ర్లి కార వనంబున గారీనమేతుం డై 

సిద్దగణంబులు పరివేష్టింప్థ విశ్వేశ్వరుండు వివారించుచుండు, 

4. నంబుధికిని _ చా; నంబునిధి! -* పెక్కు | పతులు. 

1. లేదని _ కొన్ని పతులు. ఠి త 

ఠి 
ఠి 

1. కడల ౬ శర్వ గడల _ ఈ. జొ. గ.న. శి. నెతయు ౬ ఆ, దొ. జ. వ. 



బడీ, 

వల్, 

26. 

ప్, 

ర్, 

వ, 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
| 

తొమ్మిదిఖండము ల వ,ర్షమ్భు అనం జాల నొపెసలిస జరీబూద్వీ 

పమ్మున జనపదములు విను, మమ్మహితాంళమ.లు చెలియ 1ననువ ర్తి 7తున్. 

ఉ_త్తరసము ద్రంబు శృంగవంతంబు మధ్యమం బె రావతవర్షం బననొప్పు 

శ్వేతపర్వతళ్ళంగవంతంబుల నడుము హైరణ్మయవర్ష ౦ బనం బొలుచు నీల్ల 
ఛై_లోత్తర దకిణదేశంబులు [గమంబున రమణకవర్ష ౦బును ననం 'జెలు 

. వమరు మేరువునకుం (వాచ్య|పతీచ్యంబు లగుఖాగంబులు వరుసన భ| చాళ్వ 

వర్షంబును గేతుమాలావర్గ ౦బును ననం బొగడొందు హేమకూటో తత్తర 
భూమి వారివర్షం బన నెగడు హిమవంతంబు నక్కడయు నిక్కడయు 
నోలిన కింపురుషవర్ష౦బును ఛారతవర్శంబును ననం జెంపారు ని ట్లున్న 

దీని యందు. 

ఛారతవర్ష ము దొడంగి మ, హీరమణ 1యుదిచ్యము లను నెక్కుడు బలస 

ఆ్వారోగ్యాయుస్సుఖపు, ణ్య్యారంభ 2గుణంబు లంత కంతకు *నరయన్. 

= అనిన విని వై చితవీర్యుండు సమ స్తద్వీపంబులు నకలజలనిధులు నున్న 

పరిపాటియుం (బమాణంబులుం (బి కాశంబుగ నెజీంగింపు మనాటయు 

సూతసూనుండు జంబూద్విపవిష్కంభంబు కొలది యెనుబదివేలు నాలు 

నూటుయోజనంబులు దీనికెం డంతలు దొడంగి లవణేకు 'సురాఘృత దధి 

కీరశుద్దజలమయంబు లయిన మహో ర్ల వంబులవిష్కంభంబులు (గమంబున 

నొకటి కొకటి నెట్టి యై యుండు బ్లతద్వీప శాల్మలద్వీప |కౌంచద్వీప 

కుళద్వీప శాకద్వీప పుష్కురద్వీపంబుల విష్యుంభంబులు జంబూద్వీప విష్కం 

భద్విగుణ పమాణంబు మొదలుగా నోలి నొకటి కొకటి యినుమడి యె 

యుండు నయ్యాటుదీవులును జంబూడ్వీపంబుకంకు నెల్ల దానను బొగడ 

వడి యనేకపర్వతంబులను నానానదులను బహుజన వదంబులను నొప్పి 

వరుస నొండొంటికి గుణసిశేవంబుల నధికంబు లె యండు నింతకుం గ్రర్తయు 

భర్తయు వారయు నై దుగ్గాంభుధియు త్తరంబునం గనకమయం బై 

యష్ట్రచకంబును 2 బభూతభూతయు కృంబును మనోజవంబును నగ మవా 

జ గౌ బడ జా ఇ న జి న 1. నఖవర్షింతున = చెక్క (పతులు; నవివివరింతున్ - ర; నవి వర్షింతున్ - వ. 
J a 7 

f, _ చెక్కు"[వతులు; యుదిచ్యము లను జ. 2. మనంబు - ల. 
‘ fr 

ఏ. నమరున్ _ ఎ. ఒ. జొ. చ; జెరుగన్ న. ' 

el. రినురా ఎ కొన్ని పతులు, లి. కభూత = పెక్కు (పతులలో లేదు, 
nn tC 



భీష్క్మపర్వము _ పథమాశ్వాసము జై 

నీషముశకటంబున వినోదపరాయణుం డై ననారాయణుండు వ్ 
డగుచు వై కుంఠాధభిధానంబున విఖ్యాతుం డ_ విహిరించుచుంకు కని చెవ్వు 

టయు నకండు. 

2రి, భారత వర్గ మునకు(గా?, గారవులను జాంకవులును కిగాంకం గడు: చె 

కల్ల రాసి యొండొరులతోం, *బోరం చెగి రెట్టిలుబ్దబుద్దులు గలశే, 

29, అనిన విని యమ్మనుజపతికి సంజయుం డీ ట్రనియె. 

90. అదిప పాండునుతుల కరయంగ నతికాంత, లేదు లుబ్రబుద్ద నీదు కెళుత్యు కు 

శకునికఅపవు విని యస చ్రార్గవ్భ త్తి తికి, జొచ్చి *ఉయిట్టియెడరు 5 దెచ్చికొనియె. 

-న నండయుండు ధ్యృాతరాన్రునవ థారతవర్షందునోం గల బిలేషండులు నె సెన్నువి వం 

సం 6_10_1 

81. క. తమతమటదేశంబులకై , మిము( గొని పాండవుల గెలుచు మెయికోలున భూ 

రమణులు. 1గొందణు వచ్చిరి, సమ్మ గసఖ్యమున( గూడుచందమున డాన్. 

92, వారి నన నేల తొల్లియు వనుధ కై యనేకనృప పతులు పోరాడి ర్లు = 

2 వాలి కాదె భగిరథరఘుయయాతి నహుషముఖ్యులు విశుతోన్నతు లు 
ఏకా= 

Va 

28, i వర్ష 6బునక ం_ల. ౨. శాంకవకుచు ఆ ఊఊ కాండ. ల 2 

కాంధకు- ఉ. ఓ. లి. ల్లారసి యొండొరుకలచే ఎప శం బోవ కా యే 

ఈ. శర. ము, బొరదెణగిరింత = ఎ. ఓ 

వ్ర, 1. నరయంగ -ఒ. అ. 2. లుబ్దు = ల. వ కుత్తుక ఏ. & 222 = వె; 

యింట - ఇ; యిచ్చు - పె యెనరు దాన 2చ్చుకొనియొు- జ. 2 చచ్చు కి వు 

బక్క (పతులు. 

81. 1. వచ్చిరి మీచెన - ఉ ఎ. ఓక. ర్మ 

ఫ్ 1. పోరాడ రెట్లు - ఉం. ఒ. వస, ౬ (వొల్య- పంపా రాం 

[(వాలిరిగ దె = ప, వ, ప వని ఎ ప ఈక న్ రా 3 



లీలి. 

84, 

కీర, 

87. 

88. 

పెక్కు (పతులు. 

శ్రీమదాం ధ మహాభారతము 

| భారతవర్గ ౦బున నుదారవిభూతివిలానంబున కాసవడి యీమనం బెనంగ 

కుండుదురె దీనివిసారంబు విను వివరించెద. ళ్ 

. మలయ మనంగ శు కిమంతంబు నా వింధ్య మనంగ బారియా త మన 

మహాంభ 

మనంగ బుతవంత మన సవ్యా మన నిందు గులనగంబు లేడు వొలుచు 

నధిన, 

. వీనియందు వివిధమణిగణంబులు సమకూర్చువచ్చు ననిన ఖనివిశేషంబులు 

'సెప్ప నేల మజియు శ1నువమహీధరంబు లనేకంబులు గలిగి యుండు వాని 

యందు, 

. ఇనుమును రాగియు.(దగరం,బును వెండియు. బసి(డియుం (బభూతములై Ey 

ర్చినసిరిం జేయంగ నొ ప్పెడు, *ఖను లెడనెడ( బెక్కు గలవు కౌరవనాథా. 

. వెండియు ధనార్జనంబులు, గొండలవలనన *ఘటించికొన నగు నేర్పున్ 

దండితనంబును జాడియు, నొండొంటికి మిగుల. గలిగి యున్న ట్రయినన్ . 

. గంగయు. దుంగభ|దయు వే తవతియు 1వే వవతియు.( గృన్హ వేణియు. 

జెన్నయు యమునయు( దమనయు *కిరావతియు గావేరియు గోడా 

వరియు నర్మదయు జాహుదయును సరయువును శత|దువును విత_న్తయు 

విపాశయు. చా మపన్ష్యయు ననుమహోనదులు మణియు ననేక సరిద్విశే 

1. వై వచనమునకు మాజుగా కొన్ని పతులలో నీ [కింది పద్య మున్నది: 

క. ఖారతవర్ష౦బున మును 

ఖభూరివిలాసమున కాసబొంది యనేకుల్ 

భఘోరముగ జెనుగుదురు వి 

సారము వినుపింతు దీని నవినయభ కిన్ _ ఖ. యు. ట. డ. వ. 

1. మవోమహీధరంబులు = చెక్కు |[పతులు.? 

1. గను __ చెక్కు. (పతుమ. 

1. ఘటించుకొన __ "ఎక్కు [పతులు. 

1. వేగవతి _ కొన్ని (ప్రతులు. 2. రేవతి కొన్ని (పతులు. 8. యు నేకా[మయు- 

న్ా 

నలత er Gy 



ఫీష్మపర్వము _ (ప్రథమాశ్వాసము $ 

శషంబులునుం గలిగి వీనివలన నానాముఖంబులు ధనథాన్యాది సంపదాగమం 

బులు సొంపు మిగిలి యుండు, 

ఏ9. క. ఎడ నెడం బజ పె నై యొసప్పెడి, య యడవు లనేకమ.లు వానియం దర్ధము న్స్ 

"రెడు వెరవులు చెక్కులు సొ,ప్పడి యుండు: నయంబుతోడిబలిమి గరిగికన్. 

40. వ. పాంచాల బర్బర వళ్ళా న ల మూధ మళయాళ కళింగ కుళింగ కుకురు 

కోంకణ కేంకణ తినర్త సాము! (చ సాళ్వ శూరసేన సుదేష్ల సుహ్మ కురు 

కరూళ కాళ కోనల యవన యుగంధ రాంధ సింధు చేది చోళ పుళింద 

పుండ పాండ్యాఖీర సౌవీర సౌరాష్ట్ర మవోళా స్ర్ర విదెవా విదర్భ [దవిళ 

దశార్ష కర్దాట "గా ళాంగ వంగ వఠాట లాట బాహ్లిక బహుచాన కిరాత 

కేతయాళ్ళంక కాళ్ళీర గాంఛార కాంభోజ చేవళ మాళవ నేపాళ ఘూర్జర 

కంత లావంత్ కానూజ-ది ఐనవవంబులు సము న్రవస్తునంపత్సంపాదనంబు 

అయిన గుణవిశోవంబుల వెలసి వురుషార్థంబు అగు ధర్మార్థ కానుంబులకుం 

గారణందటబు లె కిమాకుంబు అగుచుండు. 

41. క. వినీకి గలిగి రఉించుచు, ననువన దియతోడిపాడి నాయతు ౮౪ లం 

గొనుచు దగ శేరి పొగ డొం,డినరాజున కుం గామభేనువు గాదే. 
03 

42, ఆ. వెరవు లావు. గలుగు నరనాథు లింతచే, శంబు గలదు తమకు జాలు ననరు 

దండి విడ్డ యన్నదమ్ము:డు *నా కెత్తి, పోయి పోటులాడి పుడమి 

గొం|డు, 

ఓల. క. కావున: గెకవపాండవు, తీవనుధకు నై పెనంగు బగ దైవం 

వంక ఓ వాలె వారిక, *శపోవుం గా కిడి న కేంద ఫొగులకు మింకన్. 

44, వ, అనిన విని యా-పిశేయుండు నంజయుతో నీ వింక్ సంగరంబు జూడం 

బొమ్మని సముచికంబుగ పీడుకొళిపినం బోయి భారతరణ పకారం బను 

సంధించి యతండు కళిపషయడినంబులకుం జనుడెంచి తగిన తజుంగునం గాంచి. 

42, 1. మనకు కర. పెక్కు (పతులు. బు ననశె శ్రి = ఆఅ. పొ. గ, జ, శ, శర. ప్కు న! 

కెత్తి. ఆ. ఈ. ద.న. క్ష వ వై 
తి 3 శా 

49, 1. (వాలు ఒడ. న; (వవాసే-త. వ. జ. శ్రూచర ఏను జయము గలుగు పొగులకు 

మింకన్ - కెన్ని (పతులు. 
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45. క. కొడుకులదెన నెవ్వగం క్కేడ్చుడి వందురి యుగష్న యానృపాలునడుగులం 
బడీ ఫీష్కుపాటు నెషుచు, శశగి కేకరుంవాద మెనంగ నాకందించెన్ . 

46. వ, అయ్యీడ్పుతో ని ట్రలి నిలాకంబు చేయు. 

47. సీ ఆత్మ యూదు అ కల్ల నాధార గ ఎగునట్టి తపనలు 2న న్ర్రంబు లాధార మయ్య 

బరళుీరామునకు మే ల్సన యె రత నా ందు గలిగె భంగంబు శిఖండిచేత 
జనపతి దను నచ్చి నును జూద మొగగరించె: చాకు 

6గయయ్యుంపుజూదనున నోజె. 

దనంయయార్చు లులుయగునం దలలయి “విరులు వొంగ నొజలుచు నేలకు 

నొ నేడు 

ఆ. తీ వబాణజాలదీ ఫ్లులు 5 పరగించి, పాండుతనయ ని వై న్యబహుళత మము 

నీలం బదీదినంబు లోలి 190 నోదంచ యధివ ఫీమ్మభాను( డ_స్తమించె. 

48. క. పదివేవురు రాజులు దన, శకెదిరి పొలిసి రాశిఖండి యేమిటివాం డై. 
తుది బోయి తన్ను నాజిం,"గదియు చు బొలియించె నియతి. గడవంగ వళ మే 

49. లే. చాపవక్రుండు భల్లదంష్ట్రాః తాన, ఘోరమూ ర్తి నారాచనఖుండు ఖడ్ల 

జిహ్వ కొధీస ణుండు నరసీంవామూ ర, గార శీవలనరుండె గంగానుతుండు. 

వాటి భృతరా మ్ల డు భీష్య్ర యరొడింది విని బిలనీంచుటు ౩ 
జు 

సం. 6_14_1! 

50. వ. అని నసంజయుండు పలవించువలుకులకుం బి త్తంబు జల్ల ని యొల్లంబోయి 

మూగ్భిద్సి కొండొక సేపునకు కిశింనిచానంబుల “చేద జేటి ధృత కాన్టు డు 

గన్నీరు దొంగ గద్గద కంధరుండై. 

45, 1. మవానాః. ఉ. ఎ. ఓ. ఓ. చ. జ; కడున్నాడ _ ఆ. దొ,క.న,చ,. శ. శర, మ. 

శీ, 1. యాధల-ఇ. ఈ. గ.ఘ.చ.వ. లి. క న్మ్రంబు బు-వ. ఖ. భఘ. చ. లీ. రాముని 

7 భరమెన _ న (అర్థము నిగా కుదురద్యు. 4. నమ్మి -ఖ. 5. రింప- చ; 
గింంచుఎశ. 6. గయ్యంబు - జ 1. అలుగుల = [పతులు. 6. వజ 

గించి. బ. శ.మ. 9. దినములు దోలి _ ఆ. ఊ. ఒ. క. త. న. ల; దినయి లోతి 

_” మై-ఐ. శ.ష.న,.మూ. 19. వీరియించి- ణ. శ.ష.న. నూ. 

1. గదియుడు _ ఈ. గ. జ్ర; గదిసిన _- వ గరిసియు - క; గదియగ _ ఆ. 

ర్0, 1. రుల్లిని _ చెక్కు (పతులు. 



ల్], 

52, 

నీలీ. 

రీ4, 

వీరీ. 

56. 

రది, 

59. 

రట, - 

కిర్, 

56. 

క 

ధీష్మపర్వ్యము__ ప్రథమాశ్వాసము tl 

ఒదేవాసురఃరు లొక్ళ_టి, య వచ్చిన జిక్కువజుచు నావావమున నా 

"దేవ।[వతుండ' శిఖండీ శ, రావలిపా లయ్యె నేమి యనం గల దడింకన్. 

అంచితతాల కేతుకి: ణాలి మెటుంగుల: గాయ మౌర్వి మో 

యించుట గర్భచందముగ నేచి విరోధదవానలంబు మొ 

యించు శీతా స్త్ర వర్ష మున నిల్లిదె శీవ్మమవో। థి మె ట్రడం 

గించెనొకో శిఖండి యనుక ఎ' తిమవాయుపు 2కి డె వమా. 

కారింగి పొండవాంబుధి వెరిసింసీనపుడ , నిలువ నిమ్మగుదీవ్గా నిన్ను దలంచి 

జయుండ నత ప ంకతుచ్భ్చశీఖండి “4 త్స వ్ ఉప , లొక మంబున ఐసింగితే యకటాతం డి. 

వీరరసాంబుపూరమి ను వి;శుతబాహు *నుహో, గన త్తకముం 

జారు” దాథ్వజాచి లవిశాలమ . నంబకజా౭వీచికా 

సారము నై నై నధీష్నుం డనుసాగరమం గడవంగ నీందంగా 

'నేరమి. యె ట్లొకే కలుగ సే సెర్చి శిఖండికి సమి సయుదున్. 

అంబకై. పూని వచ్చి బలాధికుండు, జామదగ్ను రండు సాధింప6 జూలీకున్న 

వాని ఖీష్ముం బాండవులక్రై పు నివచ్చి, *కడిమి సాఢింీచి కౌర శిఖండి 

| కపోర్ర, 

ఆ ౪"ర్యం బాన త్తి వం, దాకీలం జావరా |కమాభీలక్వాం 

జాళుద్ద| వత మెందు 1న, నాళము లని భీము శ్ర నేచెద్ద నమ్మితిమి గదే. 

1. (మోయించిన - కొన్ని (పతులు. ౨, సోకి ద, 

1. పరగి _ పెక్కు (పతులు; పరగ - కొన్ని (పతులు. బి. యుండు నానుతుం 
డెపుడు - ఆ. జ. న.వ. శి. పల్వలాంతరంబున - ఆ. జ. న; పల్వలాంబువుల = ణ; 

1. పూర్ణము - కొన్ని | పతులు. వి సమ్మగ = ఎ. ఏ. ఓ. ఘ. ప. వ. వా. 

లీ. కలిగ నేడు = ఆ. జొ. జ. వ, 

1. నట్టి - రయు.డ. £కడగి - ఉప. చ. కి. చెనేడు అ. ఈ. గ. 

4. యౌర - పెక్కు (పతులు. ° 
© ° జ 

1. ను నాళము లే దనియు ఖీష్టు నమ్మితిమి గచదే_-వ. 2, గాదనుచు *ఫీష్ము “నమ్మితి 

గదవే - మ. శి. జాల నమ్మితిమి గడదే-_ణ, ర. 
@ 
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5/౧, వ, అని బహు పకారంబు*ం జలవించి యానూతనంవను చేసేతశంగిలించి. 

కర. సీ. అతండు నొచ్చినతటి నడ్డంబు సొచ్చెడ వుని వచ్చువారు అేరై 3 యచట 

నడరి *పోరాడక యన్నీ యకాపిణు లొప్సరికించెనె యొకని గలన 

నతని నోర్వంగం జాల *వని నిశ్చయించితి మంతకు నో వెనే యరిబలముళు 

[(దోణుండు. గృపుఃడును [దోణపుతుండును ళల్యుండు. ర్ గడించి చని 

యవుడు 

లే, పాండునుతులు శిఖం కియు: జండళ క్రి, మెజయ నొక్కటం. బై (బడ్డ 

"వజచి తాత 

విడిచి నాపుత్తులందణు జి౭లిగి యడవిం గలిసిరొకొ యాతనికి. 

బడవలనె నకటు. 

59, RA చేవ వతుండు దెగినయప్పుడ తక్కినయంకవట్టునుం “దెగియినకాం దలంచెద 

నని మజియు ని ట్లనియె. 

60. సీ, కులగుకు వృద్దు నిర్మలచిత్తు గౌంగేయు. జంపి రాజ్యము "సీ సమ్మతించి 

ితొడరినపాండుపు! ౩ తులకును దై వంబు దోడయ్యె ధర్మంబు గీడుపణిచి 

త్రి యధర్మంబు పె చెకింగిన ట్లున్నది వార లాతని6 గూల్చి వసుధం గొనలో 

నిళ్చయించుట గడు నిష్టుకత్వము చానికంశును వాసంబు గారె శమనకళు 

కే. సంగరంబున నాతండు నచ్చుటోర్చ, సంపదకుం గాం జెశంగినచంద మరయః 

గులము అంబెల నివాచకులము సాల, జెటిదం విపుటలంబున6 బుట్ట క5నగునె. 
ని ౬ గ్రా టె 

61. వ, అని వలుమాట లాడి వెండియు. 

50. 1. వచ్చ్నెన ఏర, కై యకట - ఇ. ఒ.ల. రీ. పోరాడుచో నలిగి - అ. జ; 

పోరాడుచో ?న్ని = 4. ఆ ఓవ. 1. రని _- కొన్ని |పతులు. 5. గేడించి - 
చక్కు. వతులు + 

నః మ. చగిగయడయ కా “చదు. టు. శతక, 

a ణి లం రు అంటు అంగం ల ట్రం లా 2: కులిన్యద్దు రసు = వి; కులివ్భద్దు తాక = ఆ. ఉ.బి. ఓ ట. చ. ల2తొడగిన - 

కొన్ని (దతం స్. పెగ లమెధర్మం యదు పరగి నట్టున్న ది - కొన్ని [వతులు. 

శ మ నను - వెక్కు- | పతులు. ర్. చదగునె - పెక్కు (వతులు. 



62. 

64, 

46. 

67. 

65, 

69. 

70. 

62, 

సొ ల 
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ళం ॥ 

ల్ 
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ఇ 
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మానడు లేనిమగువమాడ్కి. గాకున్నె నా, సేన భీష్మ లేమిం జేసి నేడు 
కురుకుమూరు లెంక గుందిరో యొవ్వ కే,మైరొ యింక నెట్టు లగుదు రొక్కొౌ. 

రాజులు మంతులు ననియెడు, నాజూవరు లాత్మ నేమి యని తలంచిరొ యే 

ఇయోజం బలికి రొకో తమ, కాజికి నిట మీంద నెవ్వ రాధారంబో. 

అని పలికి సంజయుకరంబు విడిచి కయ్యం బెయ్యెడం బీెడిదిరి పదిదినం 

బులు నుభయుఎలంబు వారును నెన్విధంబున మోవారించి ఇవ్వ రెవ్ష రెప్పు 

డెప్వు జేమి సేసి రిన్నాళ్లు గాంగేయు( 'డెబ్బంగుల సంగరంబు సీసం దుది 

నె క్రెజంగునం దెగియె నంకయు వివకించి పరిపాటిం చేటపడం జెప్పుము. 

నెట్టన యాపగాసుతుండు నేలకు (వ్రాలె ననంగ విన్న నా | 
కట్టిండి వీను లేమి వినుకాజియ కోర్వవు దుక్వినితిఃం 

బుట్టిన*యిల్ల నై_ వినక పోవంగ వచ్చునె యింక నాకు నే 

డిట్టండ నై తి నెల్లవియు. దెల్లముగా *విన నేర్తు సంజయా. 

అనిన విని సంజయుం డశని కిట్టనియె, 

అధిప నీవు సెప్పినట్టిద నీయని, నీతింజేసి ధర్మనిరతు లైన 
పాండునుతుల కన్ని పాటులు వాటిళ్లె, నింక చెచ్చికొంటి "వంత సేసి, 

కీ డొనరించినవా'"కిం, గీ డగు టరువయ్య మేలు గీ జేమియు నీ 

వాడక విను నను. గయ్యము?, జూడ6గం బుచ్చుట వినంగం జాచియ కాదే. 

. 'వేదవ్యాగమునసీకంరు, పాడంబులు దలంచి మొక్కి భక్తిరనై కా 

స్వాదనసుకళానందో, తాాదోనవవ్వమతి నగుచు6 చగ నెణి(గింతున్ . 
లు ౬? 

అ) జ్ శ 

అనిన నాంవికేయుంోడు నట కాక మెజింగంపు ముటయు నంజయుండు. 

LD 
౧ 

. ముంత = కొన్ని (పరుల, సై 

Y= . ఈ వద్యమునకు ముందు “అని వెండియు సంజయుం డాంజికేయున కట్టని యె” 

అను వచనము, య. వ. హా, |పతులరోం వధిగముగా నున్నది. 2.*న మళినగుచు 

నేను - ఆ. జొ. వ. క 

1. డట్ల = పెక్కు (పతులు, 



fF 

నినునంబులను ౩ న య్య సాఢనంబులు సమకట్ట సముచిత పసతివారంబునకుం 

కెప్పెడు దొరల పలుకుల ro కనాచంబులను ) కగట్టుమట్లుకదల: దిగిచినం 
లు 

తెలంగుక? తుం గంబుల ఐ స్టంప్ తహేాషి కఘోవంబుం వ్ బూన్నం దిగుచు 

రథంబులనమిన్న నంబులను' ఇలిచ నొండొళునం విలుచు పచాతుల 

'యెలుంగుల విప్పలధ్వనుళనుం జేర్యిన మవోరవంబున శిబిరంబు చందోదయ్ | 
గా వె ఖ్వె ఆల్ 

ఖ్ we gis గ We ఇ భా నూతొెందయం Ey nr 

ల” న | మో” ల టు య తరు త తాన్యా 

క నకభూవ జజాలంబుకవ న గమ, అరవళులు వోవు కొండల నెనసి యొ మ 

Fp ఇ వష ద అనరా. కట్ అటక” te Fin వల్లనంబుల పకవ౭ిన నర్, ఫస నవరంంబు లన దురంగనులు వో ఇచి, 

జ జట్ ~~ ఇ” ఇ” వూ తా మై ఇ ఇ wm అవచమంలు నవరణలతొ జక పి యొకక యూరివరక్షున నరం 
న అ ~ 

a పై న ఇ శ శ ళ్ 

బరువన్వలుకుల వాళ్ళళ కరుకత నమకాక్ వోలె భటకలి పుజనెన, 

ఆటా: ౫ లా ఇమా క 

జో ననా ల టో అ వా ము తో ణా 

పరా నందును దబు, నక్తూవఒ ళు: జార ంబుం బకస్సీతోవ 

పా తౌ అర ఇ ఇ” = ol . 

(ఒరు క్ట ఈ) సవర్ణ తాళ Ens చంచ వె గ వర్మనుం 
జూ! తా b= 

“గర మొవ్నం చెంపా వెల్ల? ౫ కగుత్ో గంగాసుతుం డానువోె 
గ 
4 

కరు:డుంటి లె వెలింగా దర్ప మెసగం ౦ గౌరవ్యనై న్యాబ్లికిన్ , 

ఒ|భమం బొప్పం గలశజుండు 

క ఏకాంనర్యం విభవవిలాసంబు వెలయం గృపుండు 

క తు పభాస్సురణంబు మెజయంగ 

గురుసుకుండు 

రత్నశిలారళ్ళి ఛాజిశికడళ్కామహిమ ళోభిల్లంగ మదివిభుండు 

సు ఊం చ. ద. బృ కట్టుమట్టు కదల - ఆ. ఐ. ఖ. ఘ. 
జ. శవ వె రుపక్త్యు" నకి = రు మమ నీ ట్టు(బ ట్ల కొడల ఎ వా, లి. సలంగుచు = 

౬ బొవు స; కౌ లళుగళ్ళు పోయినకొలది నొప్పు -ఒ. జ; కొంత 

లరున ళ్ళు వొడి నకొల్నడ పాశ్న - రు డ 
శ శ . * 

చొ, Ye! ఎ ఈట్ బై 
ఓ అ; ము జాూాను. రోలకజుండు వి 

yan 



(3) 

69. 

90. 

91. 

లబ, 

లలి. 

94. 

65. 

90. 

91. 

రది, 

93, 

94, 
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. వెడలి తమతమ చతురంగవితతు లెల్ల, నుచితగతి నూలొనంగ6 

"జేయుచు6( గడంగి 

. సంగోరోత్నవసంభాతోఆాహు లగుచు, *నగుచు దగుమాట లాడుచు 
న లి న 

నడచి రెలమి. 

. సమర కీడానన్నా, వాము 'లొప్పంగం దక్కు(గలుగునట్టి దొరలు ద 

ర్పము పల్లవింప వెడకీరి, తమతమ కేతువులు (గాల ధరణీనాథా. 

. వారన్న రంేకుని వినుము. 

. కల్పితదృఢచతురంగా, నల్సం బె గండు మిగిలి యాదనబల మా 9 

కల్ళోషజ్జ కలత గొలువ నవి, కల్పుండు గృతవర్శ ననియె ేగాఢస్ఫూ ర్రిన్. 

. రథములు !దఅచై. చెలువగు, పృథునై న్యముతోడ బంధుబ్బందము. చానుం 

(బథనోత్సుకవృ త్తి మవో, రథుండు జయ ద్రథుండు వొలిచెం [బస్ఫురితగతిన్ . 

. చలదుర్విధర లీల. 1 గాలుమదవత్సా మోద్భవస్తోమ మ 

గల మై యేచినసేన లొప్పంగ దిళల్ గంపింప వించానువిం 

దులు6 గాళింగ మహీవిభుండు భగదత్తుండున్ భవళ్సేనయో 

ధులకుం గన్నులపండు వై నడచి రుత్తుంగాంగసంరంభు లై. 

కొడుకులు ( దమ్ములు గుజ్జపు, “దడములు( బెక్రై్యైన బలవితానము. దగుమై 

నడపించుచు మెలుపున సం, గడములతో *నరుగుశకుని గడునొప్పాశెన్. 

. తనతో గాల్వురు సాల గల్లుబలసంతానంబు"తో బీతిం బు 

(తుని రీరో తము సోమదతు విలసద్లో ర్షర్పదుర్దాంతు జె 
ద అవి 6౧ (ఆఅ ట్ 

లి. రోద్యోగ - ఈ. గ. ద. ఉ. వెడలి - ఆ. ఓ. జొ. జవ. 

1. సొంవున - ఈ. గ. ఘ. 2. లుల్లినిల్ల - ఎ. ఓ, చ. ర్లు.న. 

1. కాంతిస్ఫూర్తిన్ - పెక్కు (పతులు. 

1. దరుచ్చై - పెక్కు | పతుల్మ. 

i. [గాల - ఇ. ఈ. ఖ. త. ప. మ. ప 

1. దళములు - కొన్ని [పతులు. 2. నీగ్గుచు - సెక్కు (పతులు డ్డుతన్ను- ఒ; 

నపుడు శౌరి కడు నొప్పారెన్ _ తి.* 

1. రా = కొన్ని, (పతులు, 



రిక్, వ. 

96. శే. 

97. వ, 

రికా... 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
| 

త్రుని భూరి శవనుం గనుంగొనుచు నిం|దుం (గేణిసే నేయంగళక్లి నే 

ల్నెం పొప్పంగ బాహ్లీకుం డరిగా నిశ్చితంబునం బోరికిన్ . 
౮ 

కాంభోజరా జగు సుదఉిణుం డజీణణవిభవంబున వెడలె మటియుం గోసల 

పతి యగు బృహాదృలుండును మాహివ్మతీ*పురనాథుం డగు నీలుండును 

[దిగ రేశ్వరుం డగు సుళర్మయు ననుశేం|దు లగు నలంబసహాలాయుధులును 

సాల్వసౌవీర ళూరసేనాఖీరయవన *వసుధాధిపులును లోనుగా ననేక దేశా 

ధీళు లాత్మీయ చతురంగబలసమన్వితులును నిజధ్వజవిరాజమానులును 

నానాథరణోజ్జ్వ లాంగులును నయి సంగరకౌతుకంబు మొగంబులం దొంగ 

లింప నరిగి రివ్విధంబునం బదియతూహిణులు నడవం బదునొకండవ య జే 

హిణితో6 గురుతోణీవల్దభుండు విస్ఫురితభూషణభూషితం బై న గంధసింధు 

రంబు నెక్కి వెలిగొడుగులు మెజయం దొడవులం దజదైన వ జంబుల 

యుర్రామంబు లగుదీధితిసోమంబులును జామరంబులుం గలయం బొలయ 

బహురత్న | పభావిభాసితం బయిన భుజంగశకేతనంబు (గాల గెలంకుల 

దుశ్శాసన దుర శ్రర ౯ వివింశతివిక రాదు లగు సోదరులు 'వాహానవల్ల 

నంబులు 'మటజసీ మయలు6గారు తమతమసిడంబు లుల్ల సీల్లం జెలువు మిగిలి 

చనుదేరం జనియె నిట్లు కౌరవనై న్యంబు గూడికొని కోదండగచాదండ 

కుంత మరి కాముసలముద్గరతోమరపరశుభిందిపాలశూల  |పముఖనిఖల హేతి 

(వాతంబులను భర్మపరికర్శ నిర్మాణళోభిత వర్శంబులును వివిధవర్ల విచి|త 

తను| తాణంబులును మణిగణోజ్జ్వలజ్వాలాజటిల కేతనంబులం బరమాభీల 

సుందరసమ్మర్దం బయ్యె న టున్న యప్పుడు, 

అమరుతొడవులవ(జాంసు లంచపిండు, కరణి హారినీలముల( 

చేర్చు కాంతి యళుల 

పగిది మాణిక్యరుచి పద్మభంగి మజయం., గురుబలంబు 

"గంచామరఠ*కొలని( బో అ. 

అట్టియెడ ఫీష్ముండు భూవల్లభులనెల్లం గూడం బిలిపించి వారలతో 

ని ట్లనియె. ౧ 

గ 

(శవునిం = ఇ. ఈ. ఐ. గ.ఘ. ద. క. బేర్చిన - కొన్ని (పతులు. 

నాల 
పుర - పెక్కు |పతులలో లేదు- ౨. వసాతి వసుధాధిపులు - పెక్కు పతులు. 
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వటి భీమ్య్ర శు సజయోధులశాల్ల భుతా)వొంచుగా( దొాగున సెవ్ఫుట a 

సం, 6.17? 

98. క. ఆరయ వివృతస్వర్గ, ద్వారము రాజులకు నాహవం బందు మహో 
చారులు దొల్ఫియు నరిగిర, మీ రీమార్గమున నడవ మెయికొను టొప్పున్. 

99. క. ఇంటం చెవులున( జచ్చుట, కంకును వాపంబు లొండు గలవె నృపులకున్ 

ేబంటకలను పొలిగల నిది, గంట నిధానంబు గంట గాదే మనకున్. 
ఛా 

100. తే. అనిన వినీ వార లందు నగ్గలికలు, నెజయుమాటల( 1 నతన తెబు(గు 

“మటయ 

బహువిధంబుల నతనికి బాస *యిచ్చి, యేచి నిజనై న్యములలోని శేంగి రధిప, 

101. వ. అయ్యవసరంబున గాంగేయుండు గాంధా చేయు నాలోకించి మదీయసంగర 

సమయంబున. గర్జుండు పు_త్చమిత్రామాత్యబంధుసహితంబుగా.( గయ్యంబు 

నకు రాకుండం గలవా. డని కేటపడం బలికిన. 

102. క. చలముకొని "యురుల *నుడుపుట, బలియుం డై 

"తెంపు సేసి బవరమునకు చా 

3చైలియుటగా దే యని కురు, కులముఖ్యుండు వొంగి యతని. 

గొనియాడెం దగన్. 

108. వ. ఇట్లు పితామహునె త్తికోలునకుం జిత్తంబు వికసిల్ల ననుజసహితంబుగా 

నతనిం బరివేష్టించి యన్నరపతి నివిడ చారుసన్నా హంబుగా నుచిత వ్యూవాం 

బమర్పు మని యతనికిం జెప్పిన నతండును బడమరముగం బయి తానును 

(దోణుండును దాలధ్వజంబును వేది కా కేశతనంబును (గాలుచుండ ముందటి 

నిలిచి వలపటం గృపాశ్వశ్యామలును చాపటం గృతవర్మమ | దేశ్వరులును 

99. 1. బంమైకలనం - ఆ, వ. శీ. ష. వ్యా బం మై యని గల్గిన నది - ఇ; బంటుకలన _ 
ఈ. గ. డ, . 

100. 1. దమతమ = "పెక్కు | పతులు. జ లిచ్చి _ సెక్కు కోతులు. క 

102. 1. యరుల - ఏ. ఏ. గ.ఘ. బి. నడపుట పెక్కు (పతులు) నొడుపుట - శర; 

నణపుచు - త. కి. నెలయుట . ఐ. జొ. నకి వలయుట = ట. 
© 
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వెనుక బాహ్లిక సోమద_త్త భూరిశవసులును నడుమం గురుకుమారస మే 
తంబుగా నమ్మహీనాథుండును నతని య| గభాగంబున నర్జును. జంపుదుము 

చత్తు మింతియ కాని యొండు లే దని *శపథంబులు పలికి సంళ_ప్లకు లనం 

| (బఖ్యాతు అయిన సుళర్మ మొదలుగా6 గల పది వేవురుర థికముఖ్యులున్లు 

గలయ నెడనెడం దక్కిన యోధవీరులును నిలుచు నట్లుగా నియమించి తగ ' 

నయ్యెనె న్యంబుల కేనుంగులు నేనుంగుల కరదంబులు నరదంబులకుం 

దురంగంబులు(6 దుః ంగంబులకు విండ్రవారు విండ్ర వారికి ేనద్రాయుధులు 

నడ్డం బగుతెఅంగున నిలువ నియోగించి మానుషవ్యూహాంబు సమకట్టిన 

నెన్నండును నిట్టి దృఢవ్యూవాంబు గనియును వినియు నెఖుంగ మని 

యెల్ల వారు నచ్చెరుగీవునం బొరయు చు (బియంబందుచుండిరి బృం దారక 

[పముఖదేవయోనులును డి వం బున నున్నపురాతనధరారమణులును 

భారతరణంబు గనుంగొను కుతూవాలంబున వివిధవిమానారూఢు లై. 

యేశంచి రంతకు మున్న యక్కడ. 

= వొండనయోాధులు యుద్ధంబునవ బెొడ్లుటు ఐ= 

104. సీ. వనికమదమున కెలయుతేంటులమొ త్తములు 1వలిగాడుగుల చెలువు 

జినెలువం 

దురగఖురోద్దూతధూళి యప్సరసల శీయలకపూవులతోడం చెలిమి సేయ 

103. 1. సోముగ్త = సెక్కు. [పతులలో లేదు. 2. నంశాపంబులు - ఆ. ఊ. ఓ. క. 

మ. స. కి, మరియు నసుకవరు లైన యలంబన హలాయుధులును గలయ - త. 

న, వ. 4. నడ్డంయుధంబులు = కొన్ని (పతులు; నడ్డ నాయకులు = ఊ.న.మ.స. 

ర్. "ము (పతిలో యో వచనము నడుమ యీ కి ందిపడ్య మధికనుగా కలదు. 

కం. ఎన్న ండు నిట్టి వ్యూహపాము, గన్నుల గని యద్నుతంబు గడలుకొనంగా 

మున్నెన్నడు విన్న దియును, గన్నదియును లే దటంచు గని పల్కు నెడన్ . 
ణ్ 

6. వందుచు _ సెక్కు (పతులు. ణ 

Of. ౫. నీలిగొడుగుల = ఊ. త. శ. కరవ. సూ. 2. లువ పెక్కు (పతులు; 

మిగుల - ఇ. శ. శర. షు నూ; గొలుపం - వా. లి. యలులతోడుత జెలిమి 

నేయ - శ, శ. షు. స్మ యలక్షపంక్తులతోడ - న; చిన్నిపువ్వులతోడ - వా, 
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గెతనంబుల మణి వాతంబురోచులు రవికిరణంబుల ఉనవలం [దోవ 
కై (త భేరుల మహోస్వనములు సకల పర్వతముల. | బతివికావముల నీన 

హు 

తే. నంబరము రథఘోవళథీ మాభిరామ, కింకిణిగణరుణరుణత్కృ తిమయముగ. 
బటుపదాతి హేతి పభాపటలి యెల్ల, దిశలు *వెలి(గింప వెడల యుధిష్టీరుండు, 

105. మ. (పమదం వాననకాంతి, "గె తవబుపం *జబాదాతిభూయిక చి వాం చి న. 

న్యముతో ఫీము(డు భూషణద్యు తినికాయంబుక౯ా గచాద్యాయుధో 
(గమరీచి పకరంబీనుం గలిసి *చి తనూ ర ళోభిలం గా (| నాల * కల్సి 
సమర క్రీడకు వచ్చె జృంభితభుజా _న్తంభోజ్జ్వలాకారుండై . 

డ్ 2 ఇ wy అ అగ 106. సీ, దివ్యరథస్సారదీ_ప్తిజాలంబులు పద్మ రాగోజ్జ్వల(పభలు గాగ 
మహానీయరథ్యవి గవాములజిగిసౌంపు ఘనవ[జ *వసువముత్క రము గాంగ 
నొగలైై నున్న *కృష్ణుని శమేనినునుటేజాయ వా౭ినీలీకాంతివిస్సురణ 

mC 

(దిస్ఫీ త కేత నా] గస్థితకపిదేవారోచులు గరుడాళ్మరుచులు గాంగ 

ఆ. నంపపొదుల నిగుడునంకువితానంబు, ద్మీపమరకతముల దిధితులు గ 

'దాలిమియును జెంపు( దనకు నై జములుగ, విజయీరోవాణా [టి "వెడలి 

వలి. 7౫. 

107. క. అతులితరథ| పతానో, ద్ద్హతనై. న్యము గొలువ చేవద త్తం బంగీ 

కృతసకలతూర్య!నాదో, గతి యగుచుం 'జెలంగం (గీడి గడు నాప్బాశెన్ . 

4. నవుల _ పెక్కు |వతులు. 5. భూపా కిరు. దలు... రం. హౌం ఆ 

“ఎక్కు (పతులు. 

105. 1. తోడ బవవన్ - ల. 2. జాడార = కాన్ని కములు వుం నాన వుకో 

గర్వంబు థోఖిలగా - ఆఅ. జ. న; నుంగ”అన _ కొన్ని వతు శే పము క్యూ వం 
లు © అల శు న్. 

ఉ. లె. డ్. 

106. 1. రుచి ఈ.న. వీ. 2. విష్ణుని - ఆ ఊ. ప వ వొంట చవ; ౦రరయుతు ఎలి. 
5 - పం 

ల. మేను - ఆ. ఒ. చ. ఉ. గాంతి జ బిడ.వ. కందీప్తిం టక కొచుకంళిక 
క జక జా 

న్న్న 
ది ఆభ 
బ్ వా జే 

గాగ ఎ ఈ. 6. రోహిణా' ది _ వ్యా కోవా డ్ = 

107. 1. నాదోద్దతి _ సెక్కు (పతులు, 
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100. క. 

101. వ, 

102. క, 

100. 

101. 
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సన్న ద్దంబు అయి నడచి 11నిస్సాణాదులరా వంబులు సెలంగ రౌదంబు 

దలకొనం చార్కొనియె6 దతృ్సమయంబున ధనంజయుండు మన]జిహదాతులు 

బడలువడం దనరథంబు వజుపించి శరంబులు "ినిగిడించి. 

అరదములు రథికవరులును, 'వారిసారథి కేతునహిత మె *పొడిపొడిగా, 
గరులును జోదులు కడాల్ల (గ, దురగంబులు *రావుతులును ం 

ర్దుత్తునియలుగన్ . 

చేయం *దొడంగిన గాంధా, రేయులు వెన నొక్కవెట్ట రేగి యతనివె( 

తని యని *క్షవిసినం క5గని కౌం,తేయులు నందణు' గడంగి ేరులు 

పటపన్. 

కనీ తమకించి బలంబులు “రెండును గలయకా * బ2రయ. £గెందూళి *యెగసిన, 

కేనామముల. వబితృపితామహ,*నామంబుల ను|గబిరుదీనామంబుల కసం 

(గామికు లెటి(గింతురు దము,నా మొన నీమొనను జూపు లడరక యున్నన్. 

ti. నిస్సాళాదిరావంబులు - పెక్కు [వతులు. 12. పదాతులం - ఖ. గ.ఘ. 

జ. ద. 118. నిగుడించి - పెక్కు పతులు. 

1. వారులును సారథులు సహిత మై - ఈ. 2. పొడివొడిగా - జ. బ. వ; పొడి 

వడిగా _ ఆ. వ. ఖ; పొడివడగా - న; పొడిగాగన్ _ర్వు. డ. కి. | దెశ్లంగ శ. వ; 

డుల్లిగ - చ. 4, రాహుతులును - సెక్కు పతులు. 5. తునియలుగాగన్ ౬ వ. 

చ. ట. 

1. చేయం = ద. ౨. దొణంగిన _ చెక్కు (పతులు; దొడరిన _ ద; దొరంగిన - ఖ. 

8. కోయని _ పెక్కు (ప్రతులు. కీ. కవియగ _ పెక్కు (పతులు. 5. నా కౌంశే 

యులు _ చెక్కు పతులు. 6. నందరును గూడి తెరలుపగన్ - ఉ; నందరును 
గడగి _ అ నందరును గూడి - చ. 

1. బెరసిన _ చెక్కు. (పతులు. ఏ. గెంధూళి _ "చెక్కు (పతులు. లి. గవిసిన = 

పెక్కు |వతులు. 

1. నామములు _ "ెక్కు_ (పతులు. బీ, నామంబులు _ "పెక్కు (పతులు. ఏ. నామం 

బులు _ ఉ. ఊ. ఐ; నామములను _ ఇ. జొ. క. ఘ.న.వ.మ.వ. 4. సంగా 

_ మోత్సకు లెరిగింతురు నామొన - అ. ల సం|గామోత్తము లెరిగింతురు నామొన _ 

చ. ఇ. మ, సం[గామకు లెరిగింతురు _ల. రీ. జూడు. _ పెక్కు (వతులు. 
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ఇవ్వీధంబున. *గందుపా టింత యైన, భీ ష్కుీకడంక నీనై న్యంబు 

కఫీముబలిమి. 

"జేసి యాోసేనయును ను సిక్కు వడక, ర్ప్రో-ర్ర 'నేమని చెప్పుదు. 

కగారవేం[ద. 

. శోణితము 139 2~విసిన, “రేణు వడంగుటయు మొనలు కి పియపడి వెన గీ 

ర్వాణాసురోసమరముకియ, జాణాదినిశాత పేతిపం కులు మెజయన్. 

5చెనంగునట్టియెడ గాంగేయుండును గురుండును బురుమిత్రుండును 

నై_౦ధవుండును సౌబలుండును వికర్ణుండును జాండవసేనపయి నడరిన భీమ 

'సేనఘటోత్కచసాత్యకి శై బ్య చేకి తాన చెపదేయులు వారీం దలపడినం 

బోరు ఘోరం బయ్యె నప్పుడు రథబృందంబులతోః భవద।| గనందనుండు 

వాయునందనతదియనందను లున్న యెడకు శనురవడించినం గని ఖీమ్మ 

[దోణు కీంతనిమించి వారలం చాంశినం జూచి సవ్యసాచి యగజున గభా 

గంబునకు వచ్చి. 

భూరిళకరాేసారంబునం, గిరవులకడంక 2ియయుడిసి గాంధారేబలాం 

భోరాళి. దజియం జొచ్చిరి, వీరా[గణి సాత్యకియును *విజయసుతుండున్ . 

1. (గందుపాటింత యెన _ "పెక్కు (పతులు, బొ. కతన ౬ పెక్కు. (పతులు; కతమునఎ= 

ఉ. ఒ. త. లి. బలమును -ఒ. 4. నైన్యము - ఆ. ఘ. 5. పోరిరేమని _ ఎ. 

ప.మ. 6. భూపవర్య _ ఐ. రు. డ. మ. వ; భూవరేం[ద - అ. 

1. చెల్లు _ "పెక్కు (పతులు. బి. విరిగిన _ ఏ; దొరగిన - ఒ. జ. త. వ; “పెరిగిన = 

రు. డ; గురిసిన = బి; డొల్లిన ఎఖ. లీ. (వేయగ వడిగే _- ఆ. 4. సమర క్రియ 

బాణొఘనిశాత - రయ, 

1. "ఎనంగి రటి = చెక్కు. (పతులు; పెనంగానటి _ ఆ. ఈ. ఊ. క ఖ. గ. త. ద. 
ల ల 

బి. వ. ల. తోడ - చెక్కు. (పతులు. ఏ. నురువణించినం = చెక్కు. (పతులు. 

106. 

4. అతనికి = "పెక్కు (పతులు. 

1. సారంబుల = ఎ. ఒ. ఐ. చ. వ. 2. యుడిపి = పెక్కు_ (పతులు. ఏ. సుతాం=టొ. 
. 4 

4. విజయుడును వడిన్ - అ. ఏ. 
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107. క. పొదివికోని శకునిబలము, న్మదగతి సాత్యకి"రథంబు నణకిన నాతం 

డది *దిగ్గచా(టి థై ర్యా,స్పదోమతి నభిమన్యుతేరివై కిం జనియెన్. 

108. క. వారిరువురు జలమున గాం, ఛారపతి[పముఖరథిక ఏతతుల( జంచ 

కన్నారా చతతుల నొంచిరి, [కూరతం *గవిసెన్ యుధిష్టిరుండు 

రఖ్టీష్ముపయిన్. 

109. క. భూరిబలఘోర 'మగునా,భూరమణునిికోలుతలుకుం బోవక భీష్మ 

స్సారబలము (దోణునిదోంస్సార ౦బుీను నచ్చి నీదునై న్యము *చెనంగెన్. 

న్ దుర్కోధనుండు భబీముశితో యుద్ధము "నేని మూరి బుల్ ఎం 

సం 68415 

110. చ. తదవసరంబునం బతి యుద్మగత 1థ్టీముని( చాతి 2విన్ఫుర 

(తృదరము లెసిన౯ా నగుచు' ఇాండవబవీరుండు రాజూీ మేన ౩ 

ట్టిద *మగుబాణ మొక్కటి వడిం గొని *తూజుంగ నేయం "దేరినె 6 
జదికిల6 బడ్డ మూర్చ నృపస_త్తము లేవ(గ నీక కప్పినన్ . 

101. 1. బలంబు - జ. 2. దిగి కడింది - ఈ; దిగదోవి - ఏ. ఖ.ర్వు.త. ద; దిగ్గ|దోచి- 

చ.వ. లి, గతి _ ఊ.ఖ.భఘురయు.ట ర. 4. శేరు పయికిం - త. జ.మ; 

ర్, 'తేరువై = వ; తేరువయి _ ఊ. 

103. l. రక్కజముగ - ఐ. మ.వ. 2. వరులను ఎ; తతులును - "ఎక్కు (పతులు; 

తతి చెన్నొందన్ = జ; తతులు చలింపన్, నారాచ _ ఊ; ముఖ్యుల జించెన్ , 

నారాచ =ల్న తతులం జింవన్, నారాచ -వ. లి. న్నారాచంబుల - ఆ. ప; 
న్నారాచసమితి - ద. శ. గవినెను - పెక్కు ప్రతులు. ర్. భీష్మునివైన్ - అ. 
ఉ. క. మ, 

109. 1. ముగ-ఐ. ౨. కోల్తిలకును _ "పెక్కు వతులు. శీ. న నచ్చి అ. గ. వ; 
న నేచి_. ఈ. 4. లెనగన్ _ వ; లెనగన్ _ ఐ. జ. బ. మ. 

0. 1. భీము నెదిర్చి_-క.వ 2“ యు[గతన్ [పదర = గ. ద, నిష్టుర [పదర = ఊ. 
ట. బి. కి. మేను -శ్ల. న.ల. శీ ముగ _ జె. ఘ. జ.ల. ర్. దొడి- ఈ. మ. 
5. తూలగ వ. 7. దేరువై - ఐ. 
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"సం భమమున “నపుడు సారథి కీయచ్చోటు 

దొలంగ *జెలుచం జేరు దోలుటయును 

గని కభయంబు “నొంది కలగి యొక్కుమ్మడి 
బలము "లెల్ల చెరలి పాటు జొచ్చి. 

. వనుకొని విటిగిన"నై న్యము, 2నుకనిం కీ జాఆఅంగం * జేసి (కౌర్యో[దేకం 

బున ధషదుంము ౦డును, దనీకెలనం దటుమ వాయుీతనయుం జెగి చెన్. ప్టద్యుమ్ను | 
. ఆదలిచి (దోణు(డు భీమ్మండు, మదమున నిలుోనిలు మనంగ 

మణీయును మొగక 

2టదసేన ఖీమసేను(డు, గదిసి పిలుంద నంట నార్వం గౌరవనాథా. 

సయ మయి  శకునినై దైన్యం, బభిమన్యుండు సాత్యకియు 

రయంబున. కిదోలం 

(బభ కసెడి రపు చుట గని యా, ప్రభువు నలం బెడలి శిఎణి7 

బంధులు6 దానున్. 

1. నరభనమున ఎ భఘ. యు. డ. 2. నిపుణ - గ. లే. యచ్చట = అ. ఆవ 

యచ్చోట - ఎ. వ. 4. దేరు జెలుచ _ పెక్కు [వతులు; చేరు వెలుచ-గ. బఐ. ల 

బెలుచరథను _ఘ. 5. భయమున - ఖ. రు. డ. ర. బొంది-పెక్కు [వతులు. 

7. ఇరలి మరలి _ "క్కు. [పతులు. 

1. బలములు _ ఈ. ఘ. 2. గనుగొని _ పెక్కు (పతులు; గనికని - ట; కనికని _ వ. 

ఏ, పాజఅంగ ఎ న.ప.మ.ల.ళ. ఓ. నేసి _ అ. ఐ. మ.వ; నేసె- ఖ; జీనె-ట. 

త. ద. ప. ర్. శెలనను - ఈ; కెలకు లదర - రు. ద. 6. తనయుండు వెనన్- 

"పెష్కు (ప్రతులు; తనయుడు నేనెన్ _ ఐ. ఘ. మ. వ; తనయుడు జెలుచన్ - ఊ; 

తనయుడు వేగన్ - గ.ద. 

1. నిలువు మనగ _ అ. ఇ. ఊ. ఏ. ద; నిలువు డనగ-చ. ట. 2. శైద కీమసేను- 

ఉ. ఐ. ట. మ; ట్టద కీమసేనుడు - . వ ట్ట దనిన థీమసేనుడు వెన - ఆ. ఆ. 

1. నభయ మై శకుని _ "పెక్కు (పతులు. 2. నై_న్యము నభథి - ఇ. చ.త; వైన్య 

మృభి-మ. లి. దొలగన్ - గ; దోలగన్ - వ. 4. చెడి న. వ. బ. మ. వ.ళ్తొ 

5. పారుట _క.ర్వు. 6. [వభులు ఎవ, '.క్రిబలంబ = ట. వ. మ.వ. రి, తిరెగా 

"పెక్కు (పతులు; పరవ = ఊ. ఖ. రు. డ, 



ర్క్రీ 

115. క. 

116. శే. 

శ్రీ మదాం ధ్ర మహాభా రతము 

1త్సర్జి శ శా తవిసేనా,దుర్ణయు. డగునర్జునుండు దోర్భలోలీ లా 

కీస్పూర్దితు. డై గయొక్కదెనన్, కీగర్దారాద్రముగం "దో లెం 

గారవీబలమున్. 

అంకం దెప్పిణీ నీకొడు కనికి రథము 

దొలంగం. చెచ్చుట గనుగొని'యలిగి నూతు. 

"కిలికి సరఖథనముగ నడుకలని కికేంగి 

117, శే. 

118. వ, 

115. 

116. 

యెొలుయగు నూపిన బలములు నిలిచి *పాదివె. 

ఉన్న"చేటన కదలకయున్న[దోణ, భీష్ములును 2గోలుతల సేయం 

కిజిఖిగి సేన 

చందు డుదయింప( కవెటిగినీశరధీయట్లు, దోడు"తోడుత6 

బొంగారి చూడ నొచె. 

ఇట్లు కబలంబుల నిలిపి 2నుయోాధనుండు సత్వరంబుగా భీష్మ దోణుల 

పాలికిం శీజని వారలతో ని ట్టనియె. 

1. స్ఫూర్జిత = ఐ. మ.వ. 2. సేనన్ _ వ; సేనను _-ఐ. వ. లి. లీలన్ - ఘ. 

కీ. స్ఫూర్జిత మై గుణరవమును గర్జితలౌ - ఒ. 5. యొకటం జ్యా - ఉ; యొక్క 
టనుగ్గ ర్జి త అరు. డ; యురుతర్హా గర్ధా - చ. 6. గర్జిత = ఖ. ట. ర. 1. దాేె- 

డ్; బోలె వ. 6. నాథా క. గ. 

1. యరిగి ల. 2. బలికె బరవసంబుగ - ట. ల. కరిగి = ఈ. 4. పొలిచె = 

- "పెక్కు (పతులు. 

117, 

118. 

1. చోటనె- ఆ. గ్య చోటున - ద. ల. శ. ౨, గోల్తల = ద. ట. ల; 

గోలతల ఓ. చ. శీ. (బిదిలె = జ; బెవరి _ న; బెరిగెనేని  ఐ; బెరగె సేన - ద. 

కీ. బొంగాడుశరధి - ఉ. ఊ. ఎ; జెరిగాడు - పెక్కు. (పతులు; బొంగారు - ఖ. యు. 

డ.వ. క. జలధి ఎ.ప. రీ. కరణి ఈ. 7. తోడనె- చ. న, వ; తోడన- 

"చేక్ష్కు- (పతులు. | - 

1. బలంబులు = ఈ. ఉ. ఎ. చ. న. ల. 2. దుర్యోధనుండు = టొ. వ. లి, పోయి-క. 



119. ఉ. 

122. వ, 

128. క. 

124. క, 

119. 

121. 

122. 

128. 

124. 
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ఉక్కు_న మూ(డులోకములు నొక్కటం దా కెన *యేనిం బోర మీ. 

8 4 న్ ర్ రొక్కం. డొకండ *గల్బటకు నోపుదు రశమవృ త్తి "నిట్టి మీ 

ముక్కున నూర్చు గల్గి మనమోహర '*మీదురవస్థం బొందునే 
7 : 8 అమ్మల యక్కట “మున్న పాండవుల కల్గంగ నొల్లమి నిప్ప రె తినే. 

. అని పలికి గాంగేయుం గనుంగోని, 

. నాడ చెప్పం గన్న నాకు రాధేయున, కెట్లు నూడం బోలె నట్టు వోలెం 

బడినీపాటు( బడుదు మడియాస నీచేత, భంగవడితి మింక6 *బలు.కు లేల. 

అనిన విని కేచిలునవ్వు *నవ్వుచు మీతండి నీకొడుకును [బియభాషణం 

బులం *దేర్చి యి ట్లనియె, 

పురు పపూతీసహిత మగుని,ర్థరీబలమున కైన లువ శళక్య మె సమర 
స్థిరు లగు పాండీతనూజుల, నరనాయక' నీకు ని ట్రనం దగ వగునే.. 

వృద్దులు గతాయువులు ద్కుర్చుద్దులు నగువారిచేత( బోదుశె శ స్తా 

స్తోద్దతియు బహుగర్వ]1స్కమృద్ధియు. గలపాండునుతు అమి తధ్వంసీ. 

1. దాక్నయేని _ సెక్కు (పతులు; చాఃన మొన = గ; చా2రయేని - ల. 2. బోరు 

మీర - ఐ. మ. వ. లి. రొక్కొకరుండు  ఐ. వ; రొకొ్క్కాకరుండ - జ; రొక్క 

రొకండ - ఉ. గంట. బ. 4. గెల్పులకు -ఐ.ను.వ. 5. నిట్లు- ఆ. ఓ. జొ. 

జ. న. మః; నట్టి = ౩. ట.డ. త.ప ర. మిద్దురవస్ట = ఒ.వ. 7..మున్నె - 

రు. హూ మున్ను - చెక్కు (పతులు. 8. కల్లమి యొ - ఎ. గ. ట. ప.-ఐ. 

1. నాడ చెప్ప గన్న-ఓ.త. ల. 2. బోరి _ పెక్కు. (పతులు; చేసి - చ. లి. పాట్లు- 

ఉ. ఎ. చ.న.ప్య పాట్ల - ఆ. టె. జ. ళ, పష;ుదోడు _చ. 4. భయము ఎ. 

1. చిరినవ్వు = అ. 2. నవ్వి నీతం డి = ల. రు. వ; నవ్వుచు సీ తం|డి = ఆం 

లి. చేల్చి - ఎ. ట; దీర్చుచు - ఐ. 

1. పురువూతు సహితు లగు - ఉ. 2. నహితముగ - ఊ. ట. న. ల. 8. వరులకు 

నెన - ఇ. ద; బలముల నైన -చ్మరయు. డ. 4. కుమారుల - ఓ. 5. నీ కిట్టు 

లనన్ వ; నీకు నట్టు లనం = వ. వ; నీకు ని ట్రనంగా దగునే _ వ. 

కీ 
l. సమృద్దులు - వ. 
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125. క. "ఐనను నోపినభంగిని, భూనాయక పాండురాజిపు తసముద్య 

8ిత్చేనలం ఉగూల్చెదం గనుంగొన్నుమీ నీవును కీబంధులును సమీపహ్థుల కె. 

126. వ. అని పలికి సంరంభంబున విజృంభించిన ఛా ర్షరాష్ట్రులు ముదితేమానసు 

లై. శంఖంబులు 2ఏనూరగింప భేరిమృదంగా దీతూర్యన్వనంబులు నిలంగుట 

యును, | 

19. క. విని పొండునందనులు శం,ఖనినాదము లుల్లసిల్లంగా బహుతూర్య 

ోధ్వను కీలడరంగ6 దిర మై తమ, *మొన నిరతముగా నొనర్చి ముదము 

దలిర్చన్. 

120. వ, ¥నడచి రనిన విని సంజయునకు ధృతరాష్ట్రం డి ట్లనియె. 

1920, క, దుర్యోధనుమాటకు భుజ, వీర్యోద్దతి భీష్మం జేచి వికమలీలా 

- ేధుళ్యతం గడంగినం గయ్యం, బార్య _న్రవనీయ యెట్టు లయ్యెం 'జెపుమా. 

180, వ. అనిన విని సంజయుం డతని కి ట్లనియె నప్పుడు [పభాకరుండు నభో 

1%. 

26. 

127. 

129. 

180, 

మధ్యంబునకు వచ్చి 1వెలుంగేచున్న నతనితోడిపురుడునం 'దేజోమహిమ 

(| 

1, (యే పనును - ఈ.ఉ. గ.ద. 2. పు[తులమాద్య - అ. ఈ. ఊ. జౌ. ఎ; 
వు[తుల సముద్య = ల, లీ, త్సేనం గూర్చద - ఎ. ఖ.ర్వు. డ. 4. నోర్చెద-గ. ద. 

5. నంధువులు సమీవ = ట. వ. 

1. మూర్తు లై _ పెక్కు (పతులు. 2. పూరించిన - సెక్కు [వతులు. లి, తూర్యం 

జులు సెలంగుటయును _ వెక్కు (పతులు. 

క. విను = ఇ. వ;కని ల. చి. స్వనము లడర దిర మై-ఈ. ఘ.. లీ. లడరం 

దిర మై = చెక్కు (పతులు. గ. మొనం దిరముగా - ఆ. ఓ. జొ. జ. 

1. నడచె నన _గ.ర్చు. 

1. ధుర్యగతి నడవ - త; ధుర్యగతి గడగు - జ. 

1. మెలంగు టట. 2. చున్నంత = ఊ; చుండ = ఓట. 
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దలకొన్న 'తెజుంగునం దనమెటుంగు వాలము లనకికణమ్ములు వర 

గొంచుచు. [బ కాపదీపితుం డగు దేవ వతుండు క్దేవేం[ దీసుతుం దా(కిన. 

181. చ. కడంగి సుయోధన ప్రభృతికౌరవవీగులు భీష్ము!తోన 22 
ట్టడరిన భీమమ.ఖ్యు లగు శీనక్కడి యోధులు నొక్కయుమ్మడి౯ా 

వడి. దలపడ్డ నై న్యము లవారణ రెండును నేచి *తోచియ 

అ ప్పుడు రభసంబునకా బెరసీ పోర వియచ్చరకోటి మెచ్చంగన్. 

18992. వ. అటియెడ, 
లు 

189. క. హుంకారములు నదల్నాలు, lజంకెలు ధిక గారణములును నంషుతులును వీ 

రాంకో కులు నిస్నాణీజ, ఢాంకృతుల.ను కలసి యుద్యటంబుగః ర్ ప్రి గన్, 

184. క. తునిసినేబాహామ స్తక,తనుచరణంబుల ను బాణితర వారిగదా 
ధనువ్లలు.6 గిరిటకం0కణ, కనదంగదములును దజచుగా ధరం దొరల౫న్. 

185. కే. సగము నచ్చిన యొడళులు జలచరములు, ర క్షపూరంబు దోయంబు 

( (పచురమాంన 

పటలిపంకంబుగా 6 గ౯బహునదీ| ప,వావాములు *వా జె సంగరావని నృపాల, 

లీ. వాలంబులను  ఊ. ఏ. 4. కిరణంబులు - వెక్కు (వతులు. 5, నరుం చాకిన 

ఆ. న.వ.శ.వ. ర. పుతుం = ఖ; నూనుం ఎ ఘ నందనుం త. 

181. 1. తోడ - పెక్కు వవతులు. 2. బెట్ట - ఏ. ఒ. జె.రు. డం. దల. 5. నక్కురు 

వీరులు = ఉ. ఎ. చ; నక్కడి వీరులు-ఇ. ఖ. రు. డ. ర. వ. 4. తోచె న-ఆ. జ. 

188. 1. యుంకెలు = వెక్కు (పతులు. 2. దిఃక (క్క) రణంబులు - చెక్కు |ప్రతులు. 

కి. ధణం - “పెక్కు పతులు; ధణాం - బ; ధనుమ్ఠంక్భొతులు - రు. శ. గడచి - 

"పెక్కు పతులు; గడచి యుల్భణంబుగ - ఈ. ఘ; గడచి ఫీడణంబుగ = కో. ఖ. 

ట. వ; గడు విఖీషణంబుగ - రు. డ. ర్. జెలగన్ - సెక్కు (పతులు; నడరెవ్ - 

ఉ. ఎ. జొ. చ. 

184. 1. మ స్తకతావా - చెక్కు. (పతులు. 2. దళితాసి - ఎ. జె. చ; తతి పాతి = ఒ. 

ఖ. రు. ట. డ. 

185. 1. [వచ్చిన చ, 2, బుట్టి = "వెకు. (వతులు; పుట్టి = ఉ. ఏ, ఒ. ఓ. ట. వ. వ్య 

మ. శ.ము వుట్టి = ఇ. జ. బ. వ, 
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186. క. అణవణ లైన రథంబులు, నెజ్ దప్పంగం బడినయళ్వనికరంబులు బెం 

187. 

188, 

187. 

వ, 

దటిచుగ( గూలిన "కరులు, న్లి3*గొనియె౯ సమర మేదినీశల మెల్లన్ , 

ఇహ్విధంబున విషమం బగురణభూభఖాగంబునం జరియింపం జతురులు గాక 

రథికజను లంకంత గుంపులుగట్టిరి గాం గేయుండు (పతి యోధులం 

జేరువేరం బిబుచుచు నుక్కుమిగిలి కీదిక్కు లమ్ములం బిక్కటిల్లం జేయుచు 

నెక్కడ జాచినం దాన యె మెటుంగు మెటసీనీ తెజంగునం గొఆివి 

(దిప్పినయొవ్పున నిం|ద్రజాలంబు నూపినీచందంబునం దనరథంబు కనెజయ 

శ క్రి శార్యంబులు నెజయ నెవ్వరికి నిలువరింపరాక యెదిరినిరూపంబులం 
బెక్కింటి నొక్కవాణంబునం బెక్కు_జాణంబుల క్స్తాక్ర' పాంటి. గూల్చి కశ 

9సలుపుచు నణిమిపయిం బడినవీరులం "A లెడలినజం| తం!బులుంబో తె 

నేలం గూల నేయుచు దృఢత్వలత్యు!ిశుద్దిలాఘవంబులకు వియచ్చరులు 

పిచ్చలింప న నేక పకారంబు లగు కూరశరంబుల( జతురంగంబులుం దుని 

యలుం బజీయలుం దుమురులుం గుదులు నె బడలువడం *జేయుచుం 

గార్చిచ్చు పోదివినపోలిక మాయ గావించిన "మాడ్కి. మం తించి పడవై_చిన 

పగిడిం గసిమనంగి 15 కౌంతేయసేనం గనుపుకొట్టుచు( [బళయ కాలతాండవ 

16 పవ ర యెన ఫాలలోచనులీల 1”నాజిరంగంబునం బరా|కమ'కివృత్యంబు 

సేయుమన్నం తాంచాలయాదవాదియోధులు ివెజుగుిిపడి చూచు 

చుండ బాండవులునుం జేయునది లేక చేష్టలు దక్కినం దదీయ నై న్యంబులు 

1. కరులును గిరి “పెక్కు (పతులు. 2. గొనియెను _ సెక్కు (పతులు. 

1. జనంబు అంతంత = పెక్కు (వత్తులు. ల, గట్టియున్న = ఉ. ఎ. దొ. చ; గట్టి 

యుండ - ఘః గట్ట గాంగేయుండు - ఏ. ఒ. ఓ. రు. టడ.న.బ.వ. లి. దిక్టులు 

లిక్కటిల్లి - అ. ఉ. ఎ. ఏ. ఐ.ఘ.మ.వ. 4. చందంబు - జౌ. యు. డ. ర్. తెరం 
గున = పెక్కు. (పతులు; చాడ్నున = క; విధంబున_ఓ. ఖ. గంట. జ. ద. 6. మెరయ. 

ఈ. ఉ. చ.ట. 7. రూవులం - చెక్కు (వతులు. ర. నొక్కటిం - చెక్కు 
(పతులు. లి. నల్బ్చు _ ఊ. ఏ.ప మ. 10. దరిమి - ఈ.ఉ. 11. గీ లెడపిన- 

చెక్కు (ప్రతులు; గేలణపిన - వ. 12. బుల _ 'వెక్కు (పతులు. 18. శుద్ది చిత 

త్వ లాఘవంబులు= పెక్కు (పతులు; శుద్ది చితలాఘవంబు = ఇ. మ. వ. 14. నడ 

చుచుం = పెక్కు (పతులు. 15. కౌంతెయుల -q.క. 16. మూర్తి = ఆ, వ; 

(పచండవర్తి = వ. 17. నాఫీల - ఐ. మ.వ. 138. కృత్యంబు - బి. వ. 

19. వెగడు - ఉ. హె, ళ.డ. 90. వడుచున్న _ ఉ. 
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రూపణి భయ భాంతంబు లై దీనదశకు వచ్చి నప్పుడు శారి యుగ్యంబుల 

వగంబు*!ల( బటి *పార్లునితో ని టనియి. 
a ల (9 ౧౦ 

186. చ. కృపగురుభీష్మయు క్రముగ గెల్తు సుయోధనూనేన నంచు నీ 
వపరిమిళో|గళ క్రి మెజయం దటి గోరుచు నుండు దెప్పుడుం 

గుపితీయుగాంతరు[ దీగతిం గోలుమనంగిన వాండు భీష్మ. జే 

చి పటుభుజాబలంబు *విలనిల్ల(గ మార్కొన కున్కి 5యుప్పునే. 

ఎన అద్దనుణడు (శ్రీళ్చవ్ద(పేంతుం డై లీవ్యున్నివైల గబియుటు *- 

సం 6_55_40 

189. క. అనిన విని యర్హునుం డి, ట్లను కనీ విం తనంగ నేల యాతనిమీ(దకా 

మనరథము. బఅపు *మిస్పుడ, మనిసితవాణముల *నతని సొం వడంగింతున్ , 

140. చ. అనుటయు ]నట్లకాక యని యచ్యుతు( డుద్ధతి( చేరు వోవ ని 

చ్చిన గని పొంగి యారథికసింవు. డోదంచితసింవానాదు. డై 

నినిచె. దురంగకి దేవాముల నీరజనాభుని మేన జాండునం 
దను నొడలం (బదీ_ప్రృఘనదారుణమార్షణ *పుంజముల్ వడిన్. 

141. తే. తనదునొవ్వున కల కక ధై ర్యవృ త్తి, నయ్యువేందుండు నొచ్చిన 
వాయచయంబిు. 

కేదడ్రవి కితేర్సి యుద గత. దజఖుముటయును, గుణరవం బులసిల 
య౧ (౧ 

ఫల్లును (డు గడంగి. 

21, లువటి న. బ.మ.వ; లు వటి _ ల. £9. పారున కి అ. ఏ. చ. 
ల లు థి 

188. 1. నాజి = ఎ.క.న.వ. 2. యుగాంత్య - చెక్కు (పతులు. లి. [క్రియ = 

చెక్కు [వతులు. శ. వికసిల్లిగ -ఐ. ద. శ్. పాడియే - ఉ.జ; యుక్తమే -ల. 

189. 1. నీవును వగవ నేల _గ.ద. 2. మిప్పుడు - సెక్కు (పతులు. 8. మదము - 

"చెక్కు (పతులు; ముదము - వ. 

140. కే, ఖీష్ము "కేరుచెన కచ్యుతు డు - గః భీష్మ కేరుదెన కర్టను డెంతయు - దగా 

2. భీకర -వ. శి. మాంగముల - ఎ. జా. చ్మజ. కీ. పుంఖముల్ -న,.వ.ళ, 

11. 1. దర (రి) మి _ చెక్కు ప్రతులు. 2. శేర్చి - చెక్కు (పతులు. 



శీ2 శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
నా 

142. క. భల్లం బొకటం బవితామహాు, విల్లు దునుమ 'వేతొకండు వెన నెత్తిన న 

"ప్విల్లును కేదునిమినలాఘవ, ముల్ల ంబున( ఉబొగడి యేనె నొండొకవింటన్. 

148. క. ఇట్లు గాంగేయు. జేయున నేకవిశిఖ,1వితతి యమ రారిరథ చి తగతుల దప్పి 

వీశీవం జేయంగ *నతం డంత6 బోక నొంచె, నరుని నారాయణుని 

కీలు నారసములి. 

144. క. నొచ్చియు భీష్మునివై వివ్వచ్చుండు బెడిదముగం గురినె వాలమ్ము లతం 

డచ్చెరువుతోడ వెసం గా,ర్చిచ్చు గవిసినట్లు పొదివె శితవిశిఖములన్ . 

145. వ. అంత నపరావాం బయ్యె నటి'యెడ. 
లం రలు 

146. క. "వారి చాను నొచ్చి *నొచ్చిన, నరునితెణం 7ెణి(గి భీష్మునకు నించుకయుం 

గరలాఘవ శ*మెడలమియుం, దిర మై పంకించి తనమదిం *దలపోయున్. 

147, ఉ. పాండవనై న్యముల్ *గలంగి *పాణడు సిగ్గణి వీరిలోన నొ 

142, 

148. 

క్కండును ఫీష్ము కమార్కొని మగంటిమి *నూపంగ లేడ యిం|దపు 

త్రుండును జాల నొ వ్వడ3 తూడు నిట్టిద "మొన నే(డ కత 

ర్పుండె యితండు "కౌరవన్ఫపాలుసమ_స్తమనోరథంబులున్ . 

1. వేర (అ) యొకటి - చెక్కు (పతులు. ౨. వ్విల్లు దునుమ గర = ఎ. శీ. దును 
మగ _-వ. 4. మెచ్చియేసె_యు. డ. 

1. వితతి నమరారి = చెక్కు. (పతులు. 29. నాతడు పోక - బఐ; నతడుతా - వ. 
వ్, బెక్కు = జ. 

1. సమయంబున - న. 

1. వారి చా నొచ్చియు.౪. వ, గ. జ. త, కి యుండియు - ఆ. ఓ. న. కీ. మెడఆ 

మీయును యు. త. ప. మెడలమియున్  ష. 4. దలపోసన్ _ మ.ల. 

1. విరిగి = ఉ. ఎ. జౌ. త య. వా దలగి ఏ. 2, పారెడి _ ఈ. గ. ద. ర. 
ఓ. గ్య లి. మార్కొన ఒడ, న, వ; మారాను వ, 4. చూపగ _- ఎ. కొ. డ.ద; 

జూపగ = అ. ఏ. శ. నొప్పడిరి _- ప. ఐ. మ. ల; నోవడరి - న. 6. తూలెడు 
జ తూలెడి వ; తూగెడి . వు 7. యేని_ఉ.ఎ. రి. శీర్పండ - ఇ, వ. 



145.” క. 

149. వ, 

150. క. 

150. 

152. 

153. 

1. యాడెడి - మ.వ. 2. విఖుసననీ _ సెక మ్మ [పతులు; విదుననె _ €. 

భీమ్మాడుల = అభి. చ; గంగాడ నయుని = ఒధ వెరువక ఫీవ 

4. విరుగన్ _వ. 
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యాదవ కేకయపాం చా,లాదుేలు వాజుటలు *నూచి యస మెక్కి జయో 

నా్చాదంబునం గురునై న్యము, లేదిక్కు*న చామ యగుచు నే_డ్రెజం 
బోది వెన్. 

ఇప్పు డే నూరకున్నం బోవ దీ దేవవతుం జంపి ధర్మతనయు గెలిపింవ 
వలయు నని యిట్లు దలపోయునెడ మణీయు మందాకినీనందనుండు బెట్టి 

దమ్ము లగునారసమ్ములు గురియం 'దేంకువ 'నెడి |క్రీడి యున్నం గని కృవ 

కృత వర్శాళ్వశ్రామలును భూరి శవనై ృంధవ విక ర్హులును నొక్క. మొగం 

జై రథముల మొత్తమ్ములతోడం గడంగి వచ్చి కవ్వుకిపయిం బడి 

'రాసమయంబున సాత్యకి సామజఘటలతో నురవడించి యిరుగెలంకుల 

'యోథుల నాలోకించి. 

మజతుశె *1యాడినమాటలు, *పిలటుసనిపోం దగునె మీకు బెదరక యెొదురై 
తజణుముండు కిథ్టిమ్ముని గీష్ముని, నెలుగరె ము న్నేను గలుగ నేలా 

*వెఆివన్ . 

. అనుచు నేచి యెదిరిన బలంబుల నిలు నిలు మని యదల్బుచు నర్జును అేంకిం 
దలకడచి వచ్చునతనికి దనుజాంతకుం డి ట్లవియె. 

తిరిగినపంవల నేటికి, 'బురికొల్సంగ నున్న వారు వోదురు *గా కే. 

గురుపతి జయంబు గొని కియి,ద్దర శయే=ం జూడ నేర్చెదనె విను నన్నున్. 

గంగానందను. గూల్చి ;దోణుపని శనక్కం జేని కౌరవ్య వీ 
' కిరాంగమ్ముల్ నులుమాడి తత్పబలనై న్యం బెల్ల మాయించి యి. 

1. లు పాటుటలు = వెక్కు_ (పతులు; అ పారుటలు  ఊ. ద. వ. 2 చూచి = ఊ. 

ఒ. ఓ త.ప. ౨. నుచార = కొన్ని (పతులు. 

ఓ 

ని _- బఐ. వః 

1. బుఎకొౌలుపగ = “"సక్కు (పతులు. ద గాళీ కురు _-ర్వు. బ. ౬, సం యూాధర-ఇ 

"పెక్కు (వతులు. తీ యేలగ _ ఇ. మ. న.ల; చెలగ న. 
లీ 

1. చక్కం = పెక్కు పతులు. ౨, యోధాంగంబుల్ - ౯. £. రాంగంయుల్ = 

"పెక్కు (పతులు. 



ర్ 

1ల్శీ, వ, 

155, శే. 

156. శా. 

167. చ, 

154, 

155. 

156, 

157, 

శ్రీమదాంథ మహాభారతము 
ల్ 

త్తుం గాం తేయుల కమ్మ హీవలయము౯ దుర్జాంత చంచద్భుజా 

సంగర్స్ఫూ ర్టితచ క విక్రమకళాసం క్రీడనోన్మాది నై. 

వని (బ్రీళ్ళత్తుండు బ[కోంజు ధరింబి ఖీమ్బునిమీయది తుయుకుకు = 

సం, 6_69_84 

అని పలికి సుదర్శనంబుం దలంచినం దత్త ణంబ యది నన్నిహితం బగుటయుం. 

బద్భ్మనాభుండు నునాభం బగునాచ [5 ౦బు చై కొని దకిణకరంబున నమర్శి 

పేర్చి యుగ్యంబులపగ్గంబులు 1వె౫ల ముడిచి యరదంబు డిగ్గ నుణీకి. 

అవని గంపింప లలిత పీశాంబరంబు, చెట(గు దూల జ| కాంశులు 

కిదులి(గలింస 

సింవానాదంబు [(కోధరంజితభ యంక,రాననంబున. డెల(గంగ 

కినడరు( బెలుచ. 

అంహోమడ్దను, డాజనార్దనుండు మాద్యద్భిష్మకుంభీం[ దువ 

సింహోల్లాసవిలాసి యె *కవియు నుళ్చేకంబు నాటో పము౯ 

రంవాస్ఫూ ర్తియు దీ ప్తిమూ ర్రియును నంరంభంబుం జాూడకా జగ 
త్సంహోరోన్ముఖు( డై నరుదుగతి రౌ దప్మకియం బొల్బ్చినన్ . 

పులి. *బొడగన్న కీలేళ్లగమివో లె సుయోధనూన, గనై నికుల్ 
ర్ రి . దల(కి కలంగి కనివ్వెఅంగు *ధక్కినం చేష్టలు దక్కి చిత్రరూ 

4, కున్మపీ = ఊ. ఎ. న.ప. బ. మ.వ; కీమహీ ల. రీ. న్ఫూర్తిగం జక = 

1. ఏడిచి యరదంబు - 6. టి, 

1. లీల వ. ౨. దొంగిలింప = ఈ. కి. నడి = విక్కు (వతులు; నతడు నడచె-ఈ. 

1. కవియ ల. & మూరి యగు. ఆ. ఓ. న.వ. 

1. గనుగొన్న - పెక్కు ప్రతులు; పొడగన్న - బ.వ. ల. లేళులును బోలె _ ౪ 
లేడులును బోలె _ రు, వ; లేళ్ల గమిబోలి = పజ. వ. లి. బోలె ఎల. 4. సేన - 
ఆ.ఐ. ఓమ. వ. శ్వ నుగ_వ. ల్. తలంగి = ఊ; (గ్రక(ణం)డంగి = మ. 
6. నివ్వెరయు చాల్శియు _ జ. మ. వ. 7. దన్మిన -వా. వీ; దన్నిన = న. బి; 
దక్కొని అర్, 



158. ఉ. 

1590. వ. 

160. ఉ. 

161. చ. 

158. 

159. 

160. 

181. 
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పులకియ నుండి రక్కురువిభుండును మాలు దలంప కీలేనిక్రొం 

దలమున( బొొందుడెందమున( 'దానును రూవట్ యుండె వెల్ల నై. 

అప్పుడు భీష్ము6 జెంతయు. 1 బియంబున ని ట్లను సంభమంబు లే 

కప్పరమేళశుతో* నిటు కృళార్జునిం శ జేయుదె నీవు వచ్చిన 

న్నిష్పుడు నీకు. బోలినటు లెల్లను జేయుదు గాని *వేగర 

మొప్పడె నాకు నిట్టి తె గుజ్జ పలపుల్ల సరోజలో చనా. 

అను నట్టియెడ నర్ణ్జుకుండు రయంబున రథంబు డిగ్గనుటికి వజచి పురుషో 

_త్తము పిఆిందిదెసం [గుచ్చి పట్టిక నతండు దీర్చబాహు౦ డగునతని నాయ 
తశాఖం *బగువిపులోణశాఖం గొనిపోవు మవోవాతంబునుం బోలె గొనిపోవ 

నాతండు పదియడుగులకొలంది నిలోతలంబు చిక్కం [దొక్కి యీడిగిలం 

బడి నిలువం బట్టి యి ట్లనియె. 

కోపము సంవారింపు యదుకుంజర పొండవకోటి కెల్డనుం 

1 దేవవు *గావె నీ విటు లధీరతం ిబూనికి దప్పినం (బతి 

జ్ఞాపరు( డైన ధర్మనుతుశార్యము *ేధై ర్యము 5 బాహువీర్యమున్ 
6రూవజిపోక కాదె యనురూవమె నీ కిది లోకనాయకా. 

ఇటు దగునయ్య ర్ లవ క మియింపుము సాత్యకి( 2జంపివాయడ విం 

కట చనిళేని నీదగుసవోయక6 గొరవసేవ శీరూపు మా 

8. వీని _ వ. 

1. రయంబున = ఇ. బ. ల. ౨. తోడుత ల. ౨. జేయుము - వెక్కు (పతులు. 

4. వేగిరం బొప్పచె -ఐ; వే గరం బొప్పటదె - న. ప; వేగిరమొప్పచె - బ. మ. 

1. అనియె నట్టి - చెక్కు (పతులు. వీ, బైన _ పెక్కు (పతులు. వీ. శాఖిలీల _ శ, 

4. తలంబున నిలువం (దొక్క్ = ఓ. రు. న. వ. 

1. దీపము మ. 2. గాదె. న. మ. లి. బూనిక _. న. ల.వ, &. ధర్మము = ఊం 

ర్. నస్త్ర = ఉ. ఎ. క. చ. 5. రూవపెడలేకపోదె _ ఊ. న.వ. శ; రూపడలేక 

ఫోడె - న. 

1. కమియింపుము -ల. ౨. బంపినాడ -వ. శి. యెపు - పెక్కు (పతులు, 

4. బట్టితే - జొ. ఘమ. జ. రు. న. వ. శి 



162, వ, 

169. క, 

164. వ, 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
సో 

అనిన సవ్యసాచిసమయనీ ఫ్థ వకు కౌరి సంతోషించి రోషం బుడిపికొని యతని 

కిం (వియంబుగా మగిడి 1నొగలచుకి వచ్చి దిక్కులు పిక్క టిల్ల బాంచ 

జన్యంబు పూరెంప నాధనంజయుండును 2 దేవద త్తం బొత్తి గాండీవగుణ 

చండగి స్వనం బొండొండ నిగిడించుటయుం గెౌరవబలంబులు భేరీమృదం 

గాదితూర్య నాడంబులు సెలంగ మార్కొని *కడంగిన., 

అగ్గలిక దూది దరికొను, నగ్గితెఅం గమర నప్పు డర్జునుండు కొడుకా 

డగ్గణీ మెటుంగుటమ్ముల, (మగ్గించె వియచ్చరోత్కరం బగింపన్. 
౧ గి గ 

కే ఆసేనకుం దలకడచి భీమ్మభూరి[శవళ్ళ్య్యదుర్యోధను లడరి యర్జునువై 

క క్తిగదాస_ప్రనారాచతోమరంబులు |[పయోగించిన నతండు శక్తియు 

గదయును దోమరంబును నొక్కొాక్కభల్లంబునను చేడునారాచంబు లేడిం 

టను దునీమి “పేర్చ యైం[దా(స్త్రంబు (ప యోగించిన నది నానా ప్రకార 

(కూరశరక లాపరూవంబునం గపసి కారవనై న్యంబు నొప్పింప మజియును 

చాను మందాకినీనందను నిశితనారాచజాలంబునం బొదివి భూరి శళవసుని 

చాపంబు (దుంచి తొమ్మిదివాలమ్ములు ళల్యు మేనం గిలించి కురువతి 

వతంబు వెడందవాతియమున ఛేదించె నప్పుడు పాంచాలపతివిరాట| పముఖు 

లగుజోదులు గోలుతల సేసిరి మనబలంబులు గాండీవగుణని ష్టుర నినదంబు: 

నం “దేడ్చడి యొల్లంబోయి వెల్త నయి యుండ ఖీ వదీయసుతులు శార్యో 

(ద్రేకంబున నా కేళనందనునరదంబు. బొొదివి రట్టిసంకులసమరంబున 

మ హేందబాణంబుచేత మనదిక్కున, 

165. ఆ. శెడనె 'వహాయము లొడ్డగెడ వయ్యొ 2౮ భములు, చా పకట్లు వడియె 

సామజములు, 

. యరదంబు వైకి-ఏ. 2. దేవదత్తంబు పూరించి - ఇ. లీ. క(డం)ణం గె-ఐ; 

క(డం)ణంగిన = డు, 

1. నడవి - ఊ. క. వ; సుడుము = ఎ. జొ. ట. త. ర; సుడులు=వ; నురుము _ ఈ. 

వ; నడరి = య. 2 వడిం=వ 

1. ఆదెసకుం = ఆ. 

1. రథము -ఐ.ఐబ,మదచ. క. వాయము_మ. లి. సామజములు వడిణయి 

చాపక ట్లు = ద. 



ఏ (18) 

166. వ. 

166. 

167. 

168: 
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చదిసె6 *గాలుబలము రచామరచ్చ త్త కే,తువులు నాయధములు. 

దునియ లయ్యె . 

అప్పు డర్జునుండు కేశకలాపంబు ౩ వాలంబును | బేవుల్మపోవులు -ఫేనవుం 

జంబులును మేదోమాంసమ స్తిమ్మ పటలంబు పంకంబును వగుర _క్షనదీ| ప 

వాహాంబు భవదీయ సేనామధ్యంబునం బఠిపీ బే తాళ కచ్యాదిభూతంబుల 

నోలలాశ్చి నతండు దేవద _త్తంబును దామోాదరుండు పాం చజన్యంబును ఓ 

బూరించి సింహానాదంబులు సేసి రంత నరుణగభ నీ య స్హగిరిమ స్తకాంత 

రితుం డయ్యు నాసంధ్యానమయంబున నిజనై న్యంబునొవ్వునుం గవ్వడి 

దివ్య బాణజాలంబుల దుర్నిఛారత్వంబభును విచారించి ఖీష్ణదోణవాహ్లిక 

దుర|ోధనులు బలంబుల( దివియం "బంచి మరలి కరదీపికలు వెలుంగ విడి 

దలకు వచ్చిరి వాండవులును గృషహ్ప్షసహితంబుగా నుబ్బునం జొంగుచు వంది 

జనక్షీర్తనంబులు నెలంగ మగిడి శిబిరంబునకుం జని రమ్మూ(డవచాంటి 

రాతి గురుపతివీటిజనంబులు గిరీటివరా|క్రమవ కారంబులం దమదెన నా 

నాదేశంబులచతురంగంబులు వొలినిన వెల్లును నంతంతం *గుములుగట్టి 

ేచెప్పికొనుచుండ. 

వవ్ ఖీమ్లుని చతురొదివన యుదయు == 
టి థ 

సం 6_656_1, 

వేగుటయు సత్వరంబుగ, నాగాంగేయుండు మించి యనికి 'నడచినళా 
సాౌగరితరంగములగతి, వేగమ తరతరమ మొనలు వెడల. *దెడంగన్. 

. 'అతిరయమున గురుండు భవ,త్సుతు6డును 2 బాహ్ల్హికుండు నెయిది తోడోబలసం 
తతి గూడికొనంగం బటుబృం,హిత హేషా'నేమిరవము లెసగెం దట వై. 

4. గాల్బలంబు = 6. 5. సారధి _ ఆ. 

1. మించి - ఇ. వ. చ. జ. 2. చేదివియలు - ఇ. ల. గుమురులు ఓ చెక్కు. 

(పతులు. 4. చెప్పుకొనుచుండిరి = చెక్కు (పతులు. 

1. వెడలినన్ యు. డ.త. 2. భంగంుల _- న. వ. కి. దొణంగన్ _ "పెక్కు 

(పతులు. 

1. అతిశయమున న. ి. బాహ్లికవరుడును ద్శోడో -క. లి. తతి మారుకొనగ- 

ఐ; తతి గూడుకొనగ _ ఐ. ఓ. ఖ. బ. మ. శ. 

put 
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169. 

170. 

171. 

172. 

178. 

174. 
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క, కారుకొని మేఘమాలా,కారంబున6 జాల నొవ్పెం గౌరవనై న్యం 

*బారూఢవీరరసవి,స్ఫారం బై యంత దోచె బాండవీబలమున్. 

. కురుసేనం జూచి యప్పుడు, నరనారాయణులు దమమొనకు మిగిలి సము 

ద్దురీలీల సూర్యచం ద,సృురణము లొక్కెడన మెలయుపోలిక నమరన్. థి ల్ 

, వెలింగిరి బలములు *దూర్యం,బులు నార్పులు 'జెలంగ రెండు బురికొని 

చతురథఠ 

కీగలసద్గతు లొప్పంగ వడి", దలవడియెం గై దువులు నదరు లెగయంగకా. 

. ఇట్లు చాశి తోమర|పాస పముఖంబులం డొల్లవై చుచు. గుంతకురికా 
దుల గూలం బొడుచుచుం గర వాలపర శ్వథ| పభృతులం దునియ వేయుచు 

గచాను. సలముద్గరంబుల( జదియ “మోందుచు నఖర| పాసంబులం బగుల 

* వచ్చుచు. 

- పురికొనుచుం చెరలుచు నో,వారిసావారి నొక్కచోట 'నలవడు నొకచో 
విరియు వోక చోట *దిరుగుం, దికుగక యుకచోట రెండుదెఅ(గులు 

నొచ్చున్. 

* పలుచోటుల( బలుభంగులం, బలుమొన లిమ్మాడ్కి- బోర. బార్జునివె న 

గ్గలిక డర దాటిసిడము, కితలతల కిమని మెజయం గురుపితామహాుం. 

డధిపా. 

1. బారూఢి ల. 2. బలముల్ - వెక్కు. [వతులు. 

1. తీలారవి = బ. 

1 తూర్యంబులు = ఈ. ఊ. న. ది. గల నవరణ లొప్పంగా దలవడి - ఎ. గల నవ 

రణ లొప్పగ వడి = చ; లలిత తతు = ట. 

1. వైచుచు - ఐ. మ,వ; వేయుచు - ఘ; [వేయుచు - ట. డు. 

1. నడరుచు _ ఉ. ఎ. చ; నగపడు - ఆ. 9. దొలగువ్ - ఇ. మ, దొలగుం = ఇ; 
దెరలున్ _ ఈ; దోలు చుట. 

1. గవినె = ఈ. -5. తళతళ _ చెక్కు [వతులు. 8. వెలుగంగ వడి, వితా - 
“క్కు (పతులు. 



175, 
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177, 
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179, 

180, 
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176. 

180, 
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క, పతియును |క్రోణుండు వివింశతియుం గృపసోమద త్తశల్యులు గంగా 
సుతుేతోడం గడంగి రర్జున,సుతు6 డయ్యేడ్వురను చాంకె సురలు నుతింపన్, 

* వారలశరనిచయమ.. దు,ర్వారవిశిఖీపం కిం దునిమి వాసవ పౌతుం 
డారూఢ కేజు. డై వెలు. గాలెను వాుతీవహ్ని |కియ రణాంగ.*ీ వేదిన్. 

. భీష్ముం డభిమన్యు౯ గడచి యాభీలబాణ,జాలములు దీ వతరముగ 

సవ్యసాచి 

మీద గురియంగ వాతం డమేయభ ర్లితతుల నన్నింటిం దునుమాడెం 

_ దరతరంబ. 

, ఇటు దొడంగి యుద్భృట  పకారంబున6 "బలు నిలు భీష్మూర్జునులకయ్యం 
4* ౧m య జ శ 

బయ్యిరువా(గును గొండొక సేపు నివ్వెణఅపడి చూచుచుండె నళ్వశ్రామ 

భూం శవళ్ళల్యపుతచిత సేనలు మ_త్తమాంతగంబులు సింగంబుకొదమం 

బీొదువుపోలిక నభిమన్యుం బొదివిన నతండు. 

. కని యల్లన నవ్వుచు గుర్కుతనయుని యుర మేసి శల్యతనయునిసిడముం 

దునిమి "వెళ నీదుతనయుని, ధనువు నటికి సోమద త్తతనయుని నొంచెన్. 

. వారును ముందటి యార్వురు, నీరసమున నొక్కొ“వెట్ట యేయంగం బటు దో 
స్సారుం డగుసౌళ దుం డు,దాకమృరణమున నద్భుశంబుగం బోన్. 

- "వా స్తలామవమున శీనతులబలంబున, క శౌర్యమహిమ *నధిక ధై ర్యమునను 
సవ్యసాచితనయు నర గార యమ్మవో,వీరు లంతవట్టు( గారవేం,ద, 

. ఇట్లు వెక్కం[డతోడం చెనంగుపుతుం గనుంగొని యర్జునుం డంట వార్చి 
యడరి యందణ కన్నిరూపు లై నొప్పించి చిక్కువణిచె నప్పుడు నీ 

1. తోన = ఇ. ఉ. వ. ట. డ. బ. ల. 

1. దృష్టి -గ.ద;వహ్ని-ట. 2. వహాుని-ప. బశ, శీ. భూమిన్ _ ఊ. 
ఒ. క. చ. త. జు. 

1. బొదివెన్ - ఐ. మ. వ; బొలిచెన్ _ వ. 

1. అస్త్ర = పెక్కు [వతులు. వ. నధక = షు (పతులు. ఫ్, ధైర్య = ఊఊ, 

రు.ట. డ.వ. శీ. నతుల = చెక్కు. (పతులు. 
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కొడుకుపంపునం [దిగ రులు. గృతవర్మయు. 'గేకయులును _ ముప్ప చేను 
వేల రథంబులీవారును గవిసి *కిరీటిం గొడుకునుం $బొదివి రట్టియిడ. 

188. మ. తటికిం జొచ్చి కడంగి పోరువిజయు౯ దౌదవ్వులం జూచి యే 

_డెజం బాంచాలనుతుండు సత్వరగతిం చే రధైనళా సారథిం 

బఆఅపం బంచి నిశాతబాణవటలీ పాతంబునకా వైరులు 
క్కజ6 చాంతెం ిదమీినై న్యముల్ నెలంగ *శార్యస్సూ ర్తి ళోభిల్లగన్ . 

184. వ. ఇట్లు ధృష్టద్యుమ్నుండు పురందరనందనునకుం దలకడచి తా... 

185. క, “శరములు మూంటం గృపు( బది,శరముల మ, బేళు నొంచి శర *మొక్కట ను 
ద్ధురగతి యగుకృత వర్ముని,్సీ యరదము( *దురగముల నొకట నవనిం గూల్చెన్, 

156. వ, అప్పుడ. 'శలంనందనుండు. 

182. 1. తోడ - ఇ. ఈ. ఉ. ఎ. ఒ.క. చ; తోడ రా ౬ వ. ల. కిరీటినిం _- సెక్కు 
(పతులు. లె. దాకి - వ. 

183. ఓ. గాంచి _ పెక్కు |పతులు. 2. ఘన _- య, మన-ఈ. లి. తూర్యముల్ య 

తయ. శీ. దోర్గర్వం బఖర్వ్వంబుగన్ = త ' 7 

185. 1. శరముల - పెక్కు (పతులు. ౨. మొక్కటి - ఇ. ఐ. ఓ. బ. లీ. యరదముల 

తురగముల - త. న. ప. బ. మ. శ. దురగంబు నొకట - ఊ. ఏ. ఒ. క, ఖ. చ. 
రు. డ. ల. 

186. 1. ఈ ఘట్టమున ధృస్టద్యుమ్నునివై విజృంభించిన వాండును, పార్షతునిచే సంవా 

రింపంబడిన వాడును శల్యనందనుండా యనునది వీచార్యము. 

ఇచ్చట నూలమునం ది టున్న ది “* కతః సాంయమ నేఃపు[తః పాంచాల్యం 

యుద్దదుర్మదమ్, అవిధ్య త్రం శతాజబాణై 8 దళభి శ్చాస్యసారధిమ్ * భం. 6_51—21 

ఈ శ్లోకము చి తశాల (పతి (6-61-21). కుంభకోణపతి (6-61-21), పి. పి. 

యన్. శాస్తి (ప్రతులందును (6-56-21) - యిశ్తే యున్నది. 

సాంయమని అనగా = 'శలన్యవుత్రః' చితశాల పతి నీలకంఠీయ వ్యాఖ్య వా 

మహోభాత నామాను| కమణిక (సోర నన్ ) _ Samyamani - Kuru warrior who 

attacked Abhimanyu, Dhristadyumna smashed the head of the son of- 

సాంయమనేః పు[తః అనుదానిని తిక్క సోమయాజి కళ ల్యనందనుండు అను 

నట్లనువదించెను. సాంయమని అనగా శల్య్యుం డగునో కాదో? నీలకంఠవ్యాఖ్యయందు 

కలునిపుతుండని యున్నది. = 

_ ధృష్టదుగ్రమ్నుండు -సంహారించినది శల్యుని పుతుండు'- అనుటకు ఆకరము 
ఇంకను లభింప లేదు, " - లు" ' - 
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“పదిటకా ధృష్టద్యుమ్నుని. బదియమ్ముల నతనినూతు. బటురయమున ను 

న్మదు డై నొప్పించినం 7౦, పొదవినీ మో మలతినవ్వు *నొస్పృన నొచ్పెన్. 

. ఆప్బవతపౌ తుం *డుద్దత,కోపానలు డగుచు శల్యుకొడుకుధనువు 2నా 

టోపమున? దునిమి ఫణిరా,జోపమితా(న్హ్రంబు లతని యుడలం. జొనిేన్. 

= కఇవ్విధంబున,. 

నోనేసి నూతు పాయనం,తానము. జంపుటయు శల్యతనయుండు విరథుం 

డై. నిరుపమాన మగు తన,'మానమ వావానము గా(గ మద £మెలరారన్. 

ని లల్యానందనయండు ధ్యవ్షద్యుమ్మునితో యుద్ధంబు నేనీ చచ్చుట. = 

సం: 6_57_25 

పలకయు వాలును గొని ఇ,క్కలు గలవెను౧బాము కేవగ ది. గవిసినం "గాంతే 

యులు నూచి వెజంగువడి రా,బలమును నీబలముం బొగడ 

బటు కెర్ స్టంబున్ ం 

ఇట్లు గవిసి. 

వెరవున ధృష్టద్యుమ్నుని, శరేనికరం బెల్లం బలక జడియుచుం గిరణ 

ఎస్ఫురణాతిఖీషణం బై, కరచాలము మెజయం. జ్మితగతులం గవిసెన్. 

1. వదిటను ఇ. ఈ. ఐ. బె. చ. ప. బ. మ.ల. 2. కనుగవ కోవ ము[ గత 

నొదువన్ - ఉ. ఎ. ఒ. చ. ల. లి. వొలుపున _ జౌ. క. శ. ష్య పొలుపున = క. 

జ.న.వ . గమనిక : పొలువున అను పాఠము అంగికరించినచో అఖండయతి యగును. 

1. డుద్దత = ఆ, ఏ. క.ఘ. చ.న.స; డద్భుత =యరయు. డడ; డుద్దుర -వ; డుద్భట-వ. 

ఏ. సాటోపముగ - ఐ. ఘ. ద. వ. శ. వ 

190. 

191. 

198, 

1. 

ఐ. 

l. 

1, 

మానము - ఆ. ఊ. ఓ. క. ఘ. జ. ట. డ. న.వ; మానమె - అ. ఈ. ఉ. ఏ 

గ. ద. వ. 2. మలరారన్ - అ. ఆ. ఖ. రు. డ. న. మ. 

కరణి - యు. డ; రీతిన్ _ ఊక; గతిని  ట. ర. వ. 

నికరంభులను - ఉ. ఎ. జొ. 2. స్ఫురణ విఖీషణ మై తన-ఈ. ఏ. క. గ; స్ఫురణ 

బిథ్రీష మె యక్కర-అ. ఇ. 'ఐ. ఓ. 



105. క, 

196. శే, 

197. వ, 

198. క. 

199. క. 

200. వ. 

194. 

195. 

196. 

198. 

199. 

200. 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

చేకవిసి (వేసిన [గక్కున గద యమర్శి, యాంగి వజ్ర పవోరంబు ననుకరింప 

(దుపదనందను. వీడ డిచిన. దునియ లయ్యెం బలక రెండవ చాటున 

బగిలె శిరము. 

తల (వయ్య le న (బాణం, బులును గృపాణంబు విడిచి భువి( (చెశ్లి నతం 

క డలుకొంది కురుబలం కూ, కులతం బొందంగ. గొండ గూలినభంగిన్. " 

ఇ క్రైఅంగున నిజపు[తు( డీల్లుటయును, (గోధదీ వుం డై శల్యుండు 
|దుపదనూతి 

మీ6ద6 *గవిసిన కీనాత( డమేయబాణపం క్తి వరగించె నుజ్జ్వల | పభలు నిగుడ, 

అనిన విని ధృత రాష్టుండు సంజయున కి టనియె, 
ey ౧ 

మానుష మేటికి "దై వా,ధీనము సర్వంబు నస్మదీయస్సాయ 

'ల్సేనలం బాండు నృపాలకనూ,నులు *గెల్చ్ళెదరు కంటు సూతతనూజా. 

చావును "నోవును మనియో, 'ధావలికి౯ "గెలుపునుబ్బు *నావరలికిని నీ 

చే వినీయెదం దుది ర్నెట్టులు, (శ్రీవిభవను 6ఏాండవులకు( జేపడున కదే. 

దుర్యోధను దు ర్హయంబున నేను దుర్వార్పలు వినుచు దుఃఖంబు లనుఖ 

వించువా(డ నైతి. గాంశేయులాలుచనుపాయం బెద్దియుం గన్నవార 

1. కదిసి = "క్కు [వతులు. బి. డడచిన = "క్కు (పతులు, 

1. లయిన = ఎ. ఖ; లయ్యె = ఈ. ఏ. ఒ. చ.ల. 2. డలుపొంద గురు ఎ ఆ; డలు 

వొందగ గురు ప, శ; డలరన్ దగ గురు=ఓ; డలఘుతర వ|జవాతినా _ ఇ. ఈ; 

డలఘుతర వ[జహతి గురుకుల మలర్లడ గొండ -క. 

1. ఇవ్విధంబున=ఒ. ల. 2, నేసిన _ క్కు (పతులు, లీ, నతడు న = ఎక్కు 

(పతులు. 

1. దై వాధీనమ _ "పెక్కు (పతులు. 2. గెలిచెదరు - సెక్కు |వతులు, 

నొప్పియు - చెక్కు (పతులు. ౫2. యోధావలికిని _ చెక్కు. (పతులు. 
నావలనికి = చెక్కు. పతులు; నవ్వలికిని = బ. 4, యెద దోస్సారము = అ. 

నెట్టును = వెక్కు (పతులు. 6, పాండునుతుల = ఇ. గ. ద. 

1. దుర్వినయంబున ౬ పెక్కు (పతులు. 9. చుచుండువాడ - ఊ. ఎ, క. గ, 
చ. ద; చున్నవాడ -_ పెక్కు (పతులు. 



201. క. 

202. వ. 

202. 
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ముగా మనిన సంజయుం డది యట్టిద నీవై న్యంబుల నేనాంగంబు అనేకం 

బులు వొలిసె దొరలు మడిసెదరు దిర మై విను మని యి ట్లనియె నట్లు 

శల్యుచేత బవువాణంబులం బొదువంీబడి పార్షతుం డతని నపరిమిత 

నిశితళరంబులం *బొదువ నతం డతనివిల్లు దునిమి వివిధ్యాన్త్రంబుల _వెగడు 

వటచిన నాధ్యష్టద్యుమ్నుండు నొచ్చుటయు జూచి సుభ చానూనుండు 

మ్మదపతిం చాంకె నప్పుడు కురువతి పురీళొల్ప దుర్ముఖుండును *దుస్స. 

హుండును దుర్మగ్శ ణుండును సత్య వతుండును జిత నేనుండును బురు 

మి[తుండును వివింశతియును వికర్ణుండును నయ్యభిమన్యు మార్కొనుట 

కలికి పాంచాలనందనువె నడరి " యొక్కొక్కండ ెక్కమ్ము లేసిన 

నాప్ఫషతపౌ తుండు శీచలింవక యొక్కొక్కరినిం బెక్కమ్ము లేసి కర 

లాఘవంబు నెజపి యందటకుం జాలి నమరంబు సేయుచుండె. 

నకులుడు సవాదేవుండు మామకు 1నచ్చెరు వాటు. (బియము 

మది దలకొన నం 

బకవృష్టి కిరియ న్యస్త, |వకరంబుోన బొదివె మ|దపతియును వారిన్ 

వా:కి బాసట 'యె పాంచాలోమత్స పతులు వై న్యోపేకంబుగా. దజీమిన 

మనయందు గలదండిమగలు శల్యునకు సావాయ్యంబు చ్చసి రంత దినమణి 

యంబరమధ్యం బలంకరిం చె నట్టియెడ. 

లి. బడిన = పెక్కు (పతులు. 4. బొదివె - "వెక్కు (పతులు. ర్. క్రొల్చ దుర్వి 

షహుండును దుర్ము = పెక్కు (పతులు. 6. దుష్ప్ర్రముండును - చెక్కు ప్రతులు, 

7. యొక్కొాక్కారుండు = "ఎక్కు (పతులు. రె, సంచలింపక - ఉ. జా. ఖ. చ. ర్హు. 

డ. ప. 

1. నచ్చెరుపాటు= పెక్కు (పతులు. వ, గురిసి ర్త, - పెక్కు (ప్రతులు. లె, €గప్పె 

మద - ఎ; న గప్పి మద = చ. 

l. మా ఆఇ్యధిశులు = ఈ మత్సా్యాధీళులు ఎ ఈ. ప; మాత్చ్య్వృపతులు ఎ ఐఏ, క.గ%ి 

ఘ. జ. ద.వా;- మత్స్యపతియు = క, ఖ. గ, డర. 2. సవాయంబు - వెక్కు 

(పతులు. 
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208. 

204. 

205. 

206. 

207. 

908, 

208. 

204. 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

థీమసేనుండు నేడు సం గామమునకు6, ేగిం6టదల యగు గా కని తీవకోప 

దీ ప్తుం డై గద *నూచుచుం చేరు నీదు,తనయునకు ినమ్ముఖంబుగం. 

దజుముటయును, 

. నీకొడుకు లందలును వెలు, నాకులతం 1బొంది రప్పు డగజుడు గజా 

ఓస్చికభును మగధు వీరో, చేకంబున. బనిఇ మారుతిం దలపడ(గన్. 

= వనుచుటయు నతం డురవడించిన. 

గజఘటలం గనుంగొని వికాసము మోమున "బల్ల వింస(గా 

భుజశిఖరంబునందు గద పూని మదంబున చేరు డిగ్గి వా 

యుజుండు గడంగి భీషణసముద్ధతి మై. దలపడ్డం బర్వత 

2 వజముపయికా వెసం గవియీవాసవుచందము దోంచె నత్తలిన్. 

. నిజసింవానాదమున 1న, గజములు గుండియలు వగిలి కలగుండు వడా 

విజయా గ్రజు( *డి శ్లేచి ది,విజవర్గము పిచ్చలింప విస్ఫురితగతిన్. 

వి క్రమవిహారంబునకుం జొచ్చె నప్పుడు [చౌపదేయులు నభిమన్యుండును 

గవలును ధృష్టద్యుమ్నుండును గరిసముత్క-రంబు పె శరనికరంబులు నిగి 

డించుచు భీముని నిరుగెలంకులం చేసి కవిసి రందు నకులనందనుం డగు 

శ-తానీకుండు హ_స్టికులను_స్తకంబులు భల్లంబుల డొల్ల *నేయుచు నడరె 
నట్టియెడ. 

1. అఆరుగడ - ఓ. శ; తీరుగడ - త. వీ. స. 2. సాచుచు - ఆ. ట. న.మ. వ. శ; 

వూనుచు.ఈ; నూనుచు _ క; బూనుచు-ఏ, ఘ. యు; జూచుచు చ. స, లి. సమ్ము 

ఖంబుగా = పెక్కు (పతులు; సన్నుఖంబుగ = ఊ, చ. న, 

1. బొంద కౌ(గౌొరవాధిపు - ఉ. ఏ. జా. చ. 2. నీకమును _ పెక్కు. (పతులు; 
నీకవుగమి - న; నీకమున _ ఘ. పః; నీకముఘన - జొ. గ. త. ద. ల. 

1. దొంగలింపగా =_ ఉ. ఎ. జ. జొ.త. ౨. (వజముల వై జు చెక్కు. (పతులు, 

8. చానవ శక్తియు బోలె నత్తరిన్ = దె 

1. నగ్గజముల - 'వెక్కు (ప్రతులు. వి. డ న్లేచి = "పెక్కు (పతులు. 

1. జేరి - వెక్కు (పతులు. 2. సేయుచు -గ. ట. వీ. శ, ష. 



॥ (14) 

209. 

910. 

211. 

212, 

214. 
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. మగధమహీళుం డేచి యభిమన్యునివె 6 గరిం ¥గొల్ప నుజ్జ్వలం 
. బగు నొకనారనంబు దొడి యాత. డుద|గత ఖాలకుంభసం 

ధిగతము గాంగ నేయ నడి దీనత (మొగ్గంగ నప్పు డక్కజం 
బుగ వెస మాగధుం దునిమె భూస్థలి నయ్యిరుపీనుంగుం బడన్. 

. ధృష్టద్యుమ్నుడు నుజ్జ్వల, "దష్ట్రాపదపుంఖమార్గణావళి నయ్యు 
త్క్బృష్టగజఘటల6 *గలంచె న,వష్టంభ విజృంభణంబు వై రులు వొగడన్. 

. కొన్నిటి వాన్తముల్ "సదియః గొన్నిటి. గొమ్ములు దుమ్ము *దూళిగా. 
గొన్నిటిం గుంభముల్ వగుల( గొన్నిటిం గాళులు నుగ్గునూచగాం 

గొన్నిటిం జార్గ వఏముల్ నలియం గొన్నిటి వీంపులు కిపిండుపీంచుగా 

*నన్నిటి భీము డుద్భటగచావాతి 'నేనికవేంటట లాడంగన్. 

. అభిమన్యు (దుపదసుత, |ప్రభ్బుతు లతనితోన మెలంగి బడలువడంగ న 
య్యిభ చయము నిశిత విశిఖ,తుభఖి!తముగా( జేసి కేవు సొంపారంగన్. 

. "ద్విరదము *లొట7డివియు నెత్తురు 1గక్కు-చుC శిగూలడివి 
గదుపు లై కలయం 

దిరుగుడు వడియెడివియు భువిం బొర లెడివియు నయ్యం 

బవనపుతుమునుమునన్ . 

- కేవనుంగునెత్తుట గదయుం, చాను దడిసి విలయకాలదండధరుని చం 
కిదానం బావని మాగధ,*సేనం వీనుంగువెంటం చేసి చెలంగన్. 

1.పయిం -క.ఘ.న. ౨. కొల్ప - న. బ.వ; కొల్చి - ఉ.క.త,. మ. 
3 జాడ « 

1. దంష్ట్రారథ - ఐ. 2&2. గూల్చెనవ- ఉ. ఎ. చ. TaN 2 [2 

TB 1. దునియ - ఇ. ఈ. ఎ. ఒ; దునిమి-ప. వ. ధూళిగా _ పెక్కు (ప్రతులు, 
8. విండిపిండిగా - ఆ. శ. మ; పిండి పీచుగా - అ; పిచ్చలింపగా, - న; పిండలిం 
చగా - వ. 4. నన్నున - సెక్కు (ప్రతులు. లా (య 

1. తంబుగ - పెక్కు ప్రతులు We .P) Ses 
1. ద్విరదంబు = పెక్కు (పతులు. 2. లొరలెడి - పెక్కు పతులు. శి. (దూ 
తూల ఎ ఈ. ఐ. గ. ఘ. 

యేనిక = ఆ. ఉ. ఐ. ఒ. ఓ. జా. న. ము యేనికె _ ఇ. ద. వ; యేనుగ ఎ. 

. ఇవి. గదయును = "వక్కు (పతులు. ల దానను - ఉ. ఖ. త. జ. ల. 

i. 

ఏ. ల 

శీ, సేనను = ఏ. 
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215. క, 

216. క. 

217. క, 

219, క. 

220. క. 

215. 

216, 

217. 

219. 
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శరములవేగంబున గద, పరునదనంబునను కగల(గంబడి చేడ్స్నడ నా 

కరులం దోలెను భీముంశ వెరవున గోపకుండు శీగదుపు వెలిచినమాడ్కిన్. 

చెనుగాలి' దూలు 'మొగిళులొ,యన నిభములు *విటిగి నిజబలావలి నదియం 

దనమీ(ద జాజి దుర్యో,ధను. డదలిచి సర్వవై న్యతతిం *బురికొల్పెన్. 
జ్ 

పతి పురీకొలిపిన ినమవనస, శీనతిశయముగ( బొంగు జలధి యన [గమ్రినయు 
శ 5 6 79 ద్ధతబలము నిలిచె నమ్మా,రుతి *సెలియలికట్ట కియ నిరూఢిస్టి తి యె. 

ఇట్లు నిలిపి యార్చి తజియం జొచ్చువృకోదరునకుం దో డయి ధృష్ట 
ద్యుమ్న సౌభ (ద! పముఖు అగు రథిక్రజనంబులు. 

విడువక *దాపట వలపట(, గడిమి మెజయ శీనిలిచి యపుడు కౌరవసేనం 
గడు బిక్కు వచి రొక్కు,మ్మడి నమ్ములవాన. కీగురిని మదీ మెలరారన్. 

అడవి దరేకొనినపావకు, వడువున ఖీముండు గౌరవీవ్యూపాంబుం . 

బొడి సేయుచు బేక్చెం దన, యొడలు మనము నంతకంత కుబ్బుచు 

నుండన్. 

1. గలయం ౨ అ. ఆ.వ. 2. చేడ్యడు నా - వెక్కు (పతులు. లీ, వమల = ఉ. 

క. ఇ. ల. 

1. మొ (గి) గుళ్లో యన _ పెక్కు (పతులు. 2. చెదరి _- ఉ. ఎ; తిరిగి - ఇ. ౩. గవి -- 

యించెన్ - "పెక్కు (పతులు. 

1. కొల్పిన _ చెక్కు (పతులు. 2. మరలిన - ఆ. ఓ. జౌ. న; పున్నమ - ఊ. ఎ; 
మన'సేనడిశయ _ యు. ట. డ; సేనయు నతి _ ఈ; మరలుచు _- పష. లి. నతిశయ 

మున = ఐ. చ..జ. రు. డ. మ. ల. 4. ద్ధతబలముల = ఆ, ఓ. ఓ. న; ద్దతిబలము. 

చెక్కు (ప్రతులు. క. నిలిచెను మా - ఆ.ఒ. ఓ. జ. న. కి. చెలియలి కట్ట - న. 
బ. మ.శ. 7. తయలరన్ _ ఆ. ఓ. జ. న.వ. శ.మ; త మెరయన్ _ జా. 

1. వలపల దాపట -ఒ.రు. ప.న. ౨. నడచి -ఉ. ఎ; నిల్చి రవుడు - గ. వ; 
నిల్చి యపుడు - వ. శి. గురినె - చెక్కు ప్రతులు. 4. మలరారన్ _ ఓ. ఖ. 
జ. న. వ. 

1, కొనెడి -ఇ. 8. వ్యూవాములం-ఆ. ఎ. ఏ. ఐ ఓ. చ, మ; వ్యూవాములన్ - 
అ. ఓ. గట. డ, న. 



224. క, 

వీవిర్, వ. 

226, క, 

౨27, వ. 

228. చ, 

221, 
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. ఉరమున గటిమై. దొడలం, *జరణములం గౌరవేం[దు కిదతురంగంబుల్. 

ధర జా(పకోట్లు వడ నిమ్టుకగతిం దాఃకుచు నమీరనుతుడు చరింశె్. 

తుంగమడుకున నాడుమాతంగవిభుని, భంగి భవదీయనై న్యంబు బడలువడ(గ 

లీల నిన్సం|భముం డయి శేలి *సలివె, గాలిచూ లప్ప గగనచరాలి వొగడ. 

. వెజచటచి 1వెగడువడి ని, వాల గందుచు. గురుబలంబు*వీరు లతనిడ 

గ్గణి కంత నంత. జూడ6గ, నుటిక నదీనుతుడు చాక కినుద్భట భంగిన్ . 

అరదంబురవము సెల(గగ, శరములు 'వాయుజునిమీ(ద సాం దముగ 'వెనం 

గురియుచు నడ రెడుభీమ్మని, నరళనముగ *మాటుకొనీ మె సాత్యకి గడిమిన్ . 

ఆ యైదిరి నం జూచి. 

అంబరము వగుల నార్చి "జ, నంబు వెగడం గృష్టుననుజునకు మార్కొని త్రీ 

(వాంబక ములు పదయింట కీనఐలంబుమండ. దదంగకంబులం గీలించెన్. 

ఇవ్విధంబున ేదాంకి బెట్టు నొప్పించినం గోపించి. 

కలిని మనుమండు నద్దనుజు శ్రీ షుము 2నాలుగునారసంబులకా 

వెనక కొదుంగ. కి జేసి పటువి[కమ మొప్పంగ నాన్చి నార్చిన౯ 

1. ఉరమునను గటిని _ ఇ. ఈ. ఊ. క. ఖ. ర్లు. డ. ద. ద. 2. జరణంబుల _ అ. 

ఈ. ఉ. ఏ. గ. రు. డ. బ; జరణములను _ చెక్కు. (పతులు, కి. చతురంగములన్ _ 
ఎక్కు (పతులు. 

1. నిళ్ళ్శంకితుండు నై - ఈ; నిస్ఫంభ్రమంబు గం(గా-ఐ. న.వ. శ. 2. సల్పె_న. ప, 

1. పిడుగు వడ -మ. 2. వికలతతో డగ్గర -రు డ. కి. నుద్దుర _ చెక్కు 
(పతులు. 

1. పవనజసి _. ఒ. ఖ. రు. ట. డ. 2. నతడు నొంచె శరపుంజములన్  ఉ; దాశె 

నపుడు = ద. 

జగంబు చ. ఏ. నలంబసుడు = చెక్కు. [వతులు. 

1. బెట్టుదాకి _ పెక్కు. (పతులు. 

1. శినివరు డప్పు డద్దనుజు - ఐ. మ. వ. 2. తొమ్మిది - ఎ. ఓ చ. లి. చేసి = 

చెక్కు. (పతులు. 
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విని కను వ *ఉగింవడర వీరఠ సోద్దతి€ ర్కంచి సోమద 

త్తునినతయుండు వి ట్టతనితో. దలపడ్డ నుతించె నై న్యముల్. 

229, వ. ఇ_త్తెఅంగునం దలపడీ. 

280. క, భూరి శవుండు దొమ్మిది, నారాచము లతనిమేన నాటించిన నా 

"కారవ్యునిం బటువిశిఖా, సొరంబున ముంచి నొంచె శె ే యుండున్ . 

281. ఉ. ఈసునం చాను దమ్ములు నశేందుంేడు (గందుగ *సౌమద త్తి కికా 
బాసట 'యె *కడంగ నట పాండవులుళా వారితమ్ము( గూడి చె 

ల్లేసిరి వారోవై నధిప యే _కెఅమీణ బకారి ర్యస్ట్ర సం 

[శాసనీభాసురుం డగుచు. దాంకి తెరల్ళె భవత్కుమారులన్ . 

వ్ దుర్యోధనుండు భీముని మూరొని యూర్శ( దీెందించుటు £= 

సం, 6_.60_7 

282, ఉ. తమ్ములు వీంగినం బతి యుద్మగత భీము నెదిర్చి! యార్చుచుం 

దొమ్మిది ీయమ్ములం శదనువు *దూ(టులు చేసిన సూతుం బిల్చి వే 

కమ్మ “రథమ్ము వె రిక్రద్రిగి కన్నుల నిప్పులు రాల నవ్వి "యొ 

క్కుమ్మడి నాతం జేనె నృపు న్ముగగతిం బదినారసంబులన్ , 

4, ఆంపొదవ - ఊ; కెంపలరి వ. 5. బోల్చి భు జేసి-ట: జూచె-వ. 

రి. బె ట్టతనితో - ఇ. ఊ. ఒ. క. గ.భఘ. చద, 

280. 1. శ్రవసుడు = పెక్కు (పతులు. 

251... 1. డుద్మగత - జ; 2. సోమదశత్తికిన్ - పెక్కు (పతులు లి. కడంగె - 
"పెక్కు ప్రతులు, 4. మీదధిప-ఎ. 5. భూరి _ ఇ. ఈ; వైరి _ ఉ. మ; యేచి - 

చ. వా. శ. భావితుం డగుచు -ఈ.ఘ త. 

282, 1. తాకినం - వ; శాొకిదా - ఇ; యార్శ్చినం _-ట. 2. తూపులం- ఐ. మ, 

లీ. ధనువు - ఆ. ఏ. ఐ. ఘ. వ. మ. ల. వ. 4. దూట్లుగ = ఆ. ఏ. ఓ. .ల. 

ధ్. నేసిన ఇ. గ. చ. ఈ. గమ్ము - చెక్కు (పతులు. 7. రథంబు = పెక్కు 

[వతులు. రీ. కి జని ఉ; కురికి - ఐ. మ. వ; శెగసి = జ; బరపి - డ. 9. నిల్చి- 

అ. ప. మ. వ. 
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2889. సీ, అంతం బోవక నూతు. డగుేనందకుని మూండుళరముల నేసిన ధరణినాథు. - 

' డరువదియమ్ముల నతని *నాతనిరథచోదకుం డై నవిళోకు మూక 

నణిముణి నో నేసి మణియు నొక్కమ్మున ఘనళరాసనము [దుంచినం | బదీ_ప్త 

కోపు. డై “యొండొకచాపంబు "గై కొని యుగభల్లమున వృకోదరుండు 

ఆ. విల్లు దునుముటయును వేట్ొక్కవింట కీవ్యజంబుం బోనీనారసంబు 

10 దాడిని 

ఏలాజరాజు 12వెన నురం కాడ చేసిన, మూర ఛ నచ్చి యతండు 

(మొగ నధిప, 

లక. క. కని కడు నలిగి సుభ[చా, తనయుడు. బాంచాలరాజతనయుండు గ్ళషా 

తనయులు నొక్కుమ్మడి నీ, తనయుని. బొదివిరి పటు[పదరపుంజములన్ . 

వలర, ఉ. అంతకు సేద 'దేజి *విలయాంతకు జనాకృతి థీము6 జేచిదు 

చాంతపరా (కమన్సురణ( దా(కి న రేం దీతనూజు శల్యు న 

త్యంతరయంబునం బటుశరావలి *నొంచిన నీదుగ్నై నికుల్ 

'నెంతల6 6జేర నర్రైరి బలుసింగము గన్న గజంబు”లట్ల యె. 

288. 1. నందనుని _ క. ల. 2. నోనేసి _ల. లి. శరముల -భఘ. 4. నేనీయు _- ఊ. 

5. నొప్పించి=ఇ. ఈ; నొకుసి _- వ; నొక్క వాలమ్మున నవలీల - వ. 6. రెండవ _ 

ఊక; వేరొక _ గ; వేరొక్కు -ద. 7. వేకొని -అ. ఎ.భఘ. చ. ల; శే(కేకొని_ 

ఈ. ఖ. యు. డ. రి. వ జంబువోని -న. ప. మ. శ; వ[జమ్ము - ఈ. ఒ. 

9. నారసమ్ము - ఏ. ఐ; నారసమును - ఐ. న. 10. బూని - జ; దొడివి - ఓ. 

కవ. 11. గాడ్చుపట్టి యురము గాడగ - ఇ. 12. పేరురము గాడ = ఆ. 

ఎ. ఓ. న; వెరురంబు గాంగ నేయ _ వీ.శళశ.వ. స; వెన్నురము గాడ _ ఐ. 

రు. మ. 18. నొచ్చి- జ. 14. నొంది - ఒ. చ. 

284, 1. గృష్టార్థునులును - ఓ. జె. చ, 

255. 1. పళయాంతకు - ఊ. 2. కైవడి -అ.ఏ. చ. లి. భవత్తనూజున - ఖ. ఘ.* 

రు. ట. డ. ల. 4. నించిన -వ; గప్పిన ౫ ఖ.ల. ర. నైన్యమున్ - ఉ. 

6. జెంద ౨ైరి- జన. . లట్టు లై - సెక్కు (పతులు. 
| లు కూజా 
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286. వ, 

2లి7. క, 

288. వ, 

2899. క. 

240. చ, 

286. 

257. 

299, 

౨40. 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
లీ 

అప్పు డపరామ్లాం బయ్యెం దత్సమయంబున 'భవత్సూనులు నేనాపతి 
నుషేణజలనంధసులో చనులు ఖీనుభఖీమకథ ఫీమజాహొు దు; పృధర్ష దుర్ముఖు 

లును వివిత్సు *ఏకటో,గాలోలుపనములు నీపదునలువురు బహుళరంబు అడ 
రించుచు కతనిం బొదివిన నజ్జకాసంధకుర్ణనుండు ఘనశార్దూలంబు వాల 
మృగంబులం గని కవియుచందంబున నెదుర్కొని “సీనాపతీశిరంబు భల్లంబు 

నం [దుంచి బాణ తయంబున జళసంధు నంత కాలయంబున కనిచి సుషేణా 

*వక్షస్థృలంబున వలు(దనారసంబు నాటించి పడవై చి భీమబాహు న్ర్ర 

పంచకం౦బునం జంపి యు[(గును_త్తమాంగంబు వెడందవాతియము సనం 

గుండలమ్ములీతో. గూల్చి భీమ భీమరథుల నొక్కుమ్మడిం జెక్కుమురలం 
గూల చేసి నగుచు మిక్కుట మ్మగునాలుగమ్ముల సులోచనుం గీ టడం 

గించిన. 

పఅవార లధికఫీ9న్ , ఫిజి చనిరి ఫీష్ముం డేచి వీఠకథికు లం 

దల జూచి రాచకొడుకుల, 'నలుచూడడు ఖీము.€ డిట్లు 2ినడ: (కం దగునే. 

అని పురికొల్పికొని తొడరునట్టియెడ . 

మిగిలి "వవమాననుతునె, భగదత్తుడు మ త్రోగజవు.  బజపి యతని నా 
కుగములం బొదవిన నమ్మెయి, కిచ్ప్పైని కురు రవిం 7బొదువుదర్పుముం 

దలంపించెన్ . 

కని ీయభిమన్యుముఖ్యు *లవికంపితవృ త్తి. గడంగి యేసినం 
దనువున కెనెల్ల ర _కోజలధారలు [గమ్మంగ వార ణేందు. జ 

1. భవదీయసూనులు _ పెక్కు (పతులు. 2. వికటో[గ = పెక్కు పతులు. ౩. నల్బ- 

పృ వాలు -ఐ. మ. స. శ. వకంబున - పెక్కు పతులు. ల్. తోడ _ వెక్కు 

(పతులు. 

1. నురు _ పెక్కు. (పతులు. 2. నుడుకం = ఆ. ఐ. ఖ. గ. న. వ; నుడుగం = ౬. 

ఘ. ళు. ట. డ. వ; నురుకం న. 

1. మిగిలిన _ ఆ. ఓ. జ. న. 2. పవనుని _ ఆ ఓ. జ. న, వ. కి. భద = ఖం యు. 

టట. డ. ల; తన క్. బవ. 4. గజయి క. బ. వ. 5. వజపి ఎ శ, వ. 

6. మొగుళ్లు = పెక్కు (పతులు, 7. గప్పు = "పెక్కు (పతులు, 

1. యభిమన్య = వెరు (పతులు. ఏ. లతకి _ ఈ. ఒ. చ.ప.వ. లి, ర్త 

పూతములు ధారలు _ చ. 4. మయ - ఈ. ఘ, ర్. చానవేం _- వ. 



లశలీ, వ, 

244, క, 

241. 

244, 
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పున నెలయేఆజు లొక్కమొగి *బోరనం "జె క్కడరంగ 'లీలం హై 

కని ప0ఘనశేళి సల్పునడగొండగతి౯ నముద(గమూ ర్తి య. 

కవిని బలచు (6 జంపయగం జాం,డవళయోధులు నిల్వరిం చుటకు( జాలక ణీ 

చ్చ వడిన *గని *పెల్లుగం గౌ,రవనై న్యము లడరె నుద్దురస్సురణ మెయిన్, 

"అప్పు డుబ్బి దుర్యోధను. డతిరయమునం, చేరు వఅపించిం మారుతిం 

కిడెాగువతోడ( 

గదిసి బలునారసంబు *వతమున నాట, నొల్లంబోవుచు సిడ మతం 

డూంత గొనియె, 

అయ్యవనర ంబున, 

న వులోత్ళచుండు మాయోబిలంబునం గౌరీవోనేనపై విజ్బంభించుి =- 

సం, 66810 

మనసేన పేర్చి 2 ల్లా, ర్చిన జూచి ఘటోత్కచుండు సెలంగి జనకు( జే 

కొని యిది మాయ ఘటింపంగ, ననురూవం జై నీవేళ యని *తలంచి వెసన్. 

6. భోేరున.వెక్కు [పతులు.; భోరన _ అ. ఆ. ఇ. ఓ. జౌ.క. గ, ల; బోరున _రు. ట. 
న.మ. 7. తెక_బ. 8. లీలమై యు. 9. కొన - ఆ. ఈ. ఏ. 10. నలిగేలి. 

చెక్కు (పతులు; నది గేలి - ఇ. వ; యటు గలి - మ. వ; యును గేలి = జ; వడి 

కేశి _ ఊ. 

1. నిలువరించు = "పెక్కు (పతులు. బ్ర, వెల్ల గిల నే బెం గతి _. ద." 

శ, చెలున ల; చెటుగ = ప. | 
౧ ట 

1. అట్టి యెడ నానుయోధను డతి యు. ఏ. డ. మారుత తీవగతిని -వ. శీ. తెకు 

వడర - అ. ఏ; దవ మగును=౪ఇ; దేకువెనసగ - ఘ; శెం (చం) పు తోడ = ఎ. ఓ 

జె, న. వ. శ. వ; చెళకు నడరి _ యు; చెళసు (చేక్సు వెడలి -ఖ. డ. ఓ. వచుంబు 

నాట - కొన్ని (పతులు, 5, మాత డూత - ఐ. దడ. 

1. యేచి - ఈ. ఘు యడరి _ ఐ. మ.వ;జూచి - ఒం చ.ట. క యార్చుట 

యును = ఐ. మ. వ. కి. నమయ మని _ చెక్కు వతులు. 1. తలవచె-ఐ.గం చ. ట 
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245. వ, 

246. క. 

249. క, 

245, 

246. 

247. 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
| 

శై_లానోశై లాకారంబును _జతుర్గంతసారోచారంబును నుద్దామ గమన 

దుర్వారంబును నగు 2వారణంబు నెక్కి వ| జజ్వాలాఫీలీబవుదండుం 

డగుచు నయనసపహా[సం *బొప్ప నప్పాండవులకుం దోడుపడ నై రావణా 

రూఢుం డ్రై యిందుండు చనుదెంచె ననుబుద్ది వై రులకుం ీబుట్టునట్టుగా 
' నంజనవామనాది దిగ్గిజంబు '*లెక్ష్మైట్రివి యని వినంబడు నాభంగి మ _క్రేభం 
బుల నెక్కి తక్కటి "దిక్చాలుర పోలిక ౦ దోడిచానవులు గెలంకుల *నేతేరం 

గురుపతిచె ( దోంతెంచీ యతని కడ్డుపడుభ గదత్తుదంతిం బొదివి. 

అమ్ముల 1నేను/గుకొమ్ముల, నమ్మ త్రిగజమ్ము *నొంచి యజీములి మననై_ 

న్యమ్మైల్లం *జదియం బఅచె భృ్యయమ్మున మొగతిరిగి దిక్కు ల(దువ 

నొరలుచున్ . 

అ ట్లాఫీలంబుగా భగద త్రుశుండాలంబు( దోలి 'యురవడించి. 

కేదనుజపతి యేచి దుర|ోధనుచెన కడరుటయు( దత్సి తామవు( డాచా 

ర్యున కి ట్లను *పైడింబు(డు, దనమాయాీగర్వమున నుదగుం డయ్యెన్. 

భగదత్తు *నెగిచి కౌరవ,*జగతీశ్వరుమీందం గవిసె సరభసవృత్తిం 
దగ నడ్డ తడయుట, మగంటిమియే పొదువవలయు మనుజాశనునిన్ . 

1. శిఖరా ఎ ఊ. ి. నె రావతంబు ౬ ఉ. లీ. బావుం డగుచు= పెక్కు (పతులు; 

దండచాహుం - ఇ. ఉ.బొప్ప పాండ - పెక్కు ప్రతులు 5. బట్టు - వ. 
6. లిటి (ట్ల వని = ఇ. డ. వ; లెట్లి వని = ఈ, వ. 7. దిశ్చాలకుల _ ఈ. ఊ. 

ల +౯౪ లు 

ఎ, ఏ.క. రీ. నడశేర = పెక్కు (పతులు. 

1. నేనిక _- పెక్కు పతులు. 2. గజంబు - వెక్కు పతులు. లి. నొచ్చి - ఇ. 

ఖ ఘ. చ. జ. ఉ జడియ ఎ అ. ఏ. ఐ. గ. ఘ. టమ ర్పుడియ త. 

ర్. ల[దువం గడిమిన్ ప లదువ(గ (వడిన్ ) జెలుచన్ - ఇ. వీ. శ, ష. 

1. యురువణించిన = "ఎక్కు (పతులు. 

1. దనుజాధివు డాదుర్యో -9. 2. మాండంబుడు = ఆ. ఘ. దర్ప (వర్గ మున. 

ఇ. ఈ. ఖ. ల. 

1. నొంచి _- ఆ.వ; డే(నే)చి = ఇ. ఈ. ఐ. పొ. జ.గ.ద.బ. 2. 2. జగతి 

సతి = "వెక్కు (పతులు, 



(15) 
250. చ. 

251. వ, 

250. 

251. 

25. 
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తలంశెడువాండు గాడు భగదత్తుడు భీమతనూజునితోడ ని 

ట్టలముగ6 బోరం జాలు నకటా కరీయోరువ చేమి సేయు వి 

చ్చలవిడి భూవిభుం *గవిసె కిసామజమున్ *వెస నేయు డంచు జో 

దులకును 6జేయి వీచి మును దోలె నతంిడు రథంబు కబల్విడిన్ . 

ఆచార్య] పభృతు లఅగురథిక వరులునుధి సాడికొని కురుభూపతి 2కడ్డపడి 

హిడించానందనుచె ( (గందు కొని వివిధా(స్త్రంబులు వరీగించి రంత 

నక్కడ నతనికిం దో డై యధిష్టిరాదిపాండవులును చాంచాలీమాత్స్య 

(పముఖదండ నాయకులును (బతివిరుల వై ననేకవిశిఖంబు.లు గురియ 

నప్పుడు పోరు ఘోరం బయ్యె నందు మందాకినీనందనుం శీడమందపరా 

[(కిమ క్రీడం గాం కేయిిబలంబుల ౦ గనుపుగొ"్టి నట్టియెడ నాఘటోత్క 

చుం *ేడుత్కటో న్రామవికమాభిరాముం డగుచు సింహనాదంబు సేయ 

బృంహితోదా త్తంబు లైన తదీయదంతావళంబులు నలి శేంగి నీనై న్యం 
బుల బడలువడం జేసినం కిగని గాంగేయుండు గుంభసంభవున కిట్టని యె, 

. ఈయనతో రణ మిప్పుడు, సేయ(గ మది "గొల్ప ద_స్పశిఖరికిం 2 జేరెం 
దోయజమి తుడు నేటికి, బోయి మనము వత్త మెల్లి పొద్దున ననికిన్. 

1. యోర్వద (చె) యేమి - చెక్కు (పతులు. 2. గదినె (సి-వెక్కు (పతులు. 
లి. సామజముల్ = పెక్కు (పతులు. 4. వడ -ర్సు. డ. 5. నేయు మంచు = 
అ. ఈ. ఏ. గ. ద. న. వ; నైదుమంచు-క. ఘ; నేయుటయ్య - డ. 6. జేయు - 

"పెక్కు (పతులు. 7. డరదంబు - పెక్కు ప్రతులు. రి. వేల్మిడిన్ _ ఏ; నివ్వ 

డిన్ - వ. 

1. గూడుకొని _ చెక్కు (పతులు. 2. కినడ్డ - పెక్కు (పతులు. శి. కొన - 
చెక్కు (ప్రతులు. 4. గించి రక్కడ - పెక్కు [పతులు. శ్. రాదులగు పాండవే 

యులు ఎ చ; రనకులనవాచదేవులును - ఖ.యు. ట. డ. 6. మా త్య్యాదిదండ - 

జ మత్స్య - చ. న. బ. మ. వ. 7. లంగప్పి రప్పుడు - పెక్కు (పతులు. 

8. డునమంద _ ఇ. ఈ. వ. ఖ. గ. చ. త. ద. లి. మయునగొెం యు. ట. డ. 

10. నేనం గనువు - ఎ. జె. క. 1]. డుధ్గామదారుణంభు ల్రైన-ఎ; డుద్దామంబు 

లైన - సెక్కు |ఫతులు. 18. గనుంగొని ఈ. ఏ. 

1. గొలుప _- ఈ. ఊ. ఖ. మ. కి. డానెన్ _ చెక్కు ప్రతులు. ల. నై యని 
ఛి 

సాలింత మనిన నే గా కనుచున్ -ఘ; 
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258. ఆ. 

254. న, 

255. క, 

256, తే. 

2ల5/. వ. 

256. చ. 

బి59. క, 

258. 

బీర్. 

256, 

250. 

259. 

శ్రీమదాంథ మహాభారతము 
ళ్ 

అనిన నట్లకాక యని ధనురాచార్యు(, "డప్పు డాత్మపతు మేన *రథిక 
కోటి ౩టు(గ6 కి-జెప్పికొని యని సేయుట, ని! పి తివియం *బంఇ , 

న్ 
బలము నెల్ల ం 

ఇపవ్వధంబున. 

"శొరవేబలనములు శిదిరిగిన, 'భేరీశంఖాదితూర్యభీపణరావో 

చారపటుసింవా నాద,స్పారీవిలాసంబు లయ్యెం జాండవబలముల్ , 

చిన్నంబోయి నీకొడుకులు నేయంగలుగు, దొరలు విడిదల కరిగిరి "పరగ భీమ 

సేనుకొడుకు నగ్గించుచు. 'జెలంగి వారు, చెన్నుసొంపారం జని 
రాత శ్రోశీబిరములకు. 

అని యిట్లు నాలవనాండు ధా_ర్తరా ప్టులు దూలపోవుట నెప్పిన ఏని నంజ 

యునకు నాంబికేయుం డి ట్లనియె, 

1అనితల నీవు పాండుతవయావలి శెప్పుడు మేలు *చేయు నా 
తనయులకుం బరా[కమము తక్కువయుం క1బకటింప *విందు ఖీ 
ష్ముని గురు శల్యుం దక్కు (గలళూరుల నెల్లను వారు సీరికిం 

గొన కిటు “లింతవా రగుటకుం "గత మెయ్యది నాకు జెప్పుమా, 

అనుటయు నాతం డిట్లను, విను మౌషధగుణము 1మం|తవీర్యము మాయా 
జనితనమ। గోద్ధతి గా, దనఘా కోనీ కేను మున్న యది యెటి(గింతున్. 

1. డపుడు దనదు - ఐ. మ. వి యోధ - ఈ. శి. జప్బుకొని - చెక్కు. (పతులు. 

ఓ. బనిచె _ పెక్కు (పతులు, 5. నిజబలముల ౬ ఖ. రై. ట. డ. 

"సేనలు _ సెక్కు (పతులు, 2. విరిగిన _ పెక్కు. పతులు; దివిసిన - ఖ. డ. ల; 
దివిరిన _ వ. కి. వివోరంబు = ఇ; విలోలంబు - ఉ. చ; విరావంబు - ర్లు. డ. 

1. మరలి _ “పెక్కు (పతులు; దొడరి=ప. 2. సదన - ఈ. ఊ. ఏ. గ. ఘ. ర్వు.ద. 

1. అనయము - ఈ. 2. చేయి- ఈ. ఖ. బ. ము సేయు _-ల. శి. (బకటించె 

దిందు -ఐ.మ.వ. 4. వీడు -గ. 5. గొనరట యింత _ ఇ. ఘ; గొనరట 

యంత = ఈ; గొనరిటు - ఖ. ర. జ. ద. పః గొనరయి రింత-వ. 6. వింత - ల. 

7. తగ వయ్యది -గ్క తెరు వెయ్యది = ద. 

1. మంత్రగుణము - ఉ. 2. తన పూనికె యేను మున్ను తగ నెరిగింతున్ _ వ. 
కీ. విను నీకు నేను నది - ఖ; వినుమేనునీకునది - జ. రు. ట. డ; విను మేలు నీకు 
నది ల; మున్నేను నీకు నది - ఐ. మ. 



260. ఉ, 

౨68. శే. 

260. 

261. 

262, 

26కి. 
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పొడియు సత్యముం 1xలఅరు పాండుతనూజులు నీదుపు తు తుల 

పాడికి 2నోడ ర తెలుగు పాపము 'నేయంగం కీజూచి "సేవ న 

క్కి డిటు సేయ "జా లడుగు 5గల్వదె 6ధర్మువు వారిగెల్పు మీ 

"యూడుటయుకా కీ ధువంబు విదురో కులు 9వింటిమి గాడె 10యేర్పడన్ , 

. నీయడిగినేభంగిన గాం,గేయు నడి నట్లు వారు గెలిచి చనినయా 

శేయి కురునాథు. *డాతని, కాయన నెప్పినవిధంబు కినభివర్ణి ంతున్ . 

. భీష్ముండు దుర్యోధనున కి ట్లనియెం దొల్లియుం బలుమాటుం జెస్పుదుం 
బాండవులకు వాసుచేవుండు సవాయుం డై యుండు నట్లగుట నెయ్య 

దియు నసాధ్యంబు లే దప్పర మేశ్వరు"మవాత్వం బున్నరూ "పెణింగెడు 

వారు పెక్కండు లే శెజింగినవారల కాపదలు లేవు కౌంతేయు లతని 

'నెజింగి యా|శయింతురు నీవు సరకుసేయవు వినుము చెప్పద మానస 

సరస్సు కను త్తరపర్వతంబు న|గ|పచేశంబున చేవతామునిగంధ ర్వాప్సరో 

గణంబులు గొలువం గొలువుండి కమలసంభవుండు. 

మణిగణోజ్జ్వల మైన విమాన మొకటి, యంబరంబునం గాంచి 
'సర్వాత్ము( డందు 

20న్నిహితు6 డగు చుణి(గి వార్షంబు సంభ,మంబు6 దలకొన లేచి 
నమస్కరించి. 

1. గలుగు-పెక్కు (పతులు; గలగు - వ. 2. నోవ- ఇ. ఈ. ఐ. ఖ; నోడిర -ల. 

లి జూడ నీవు - ఓ; నీవు జూతువ - జ. 4 శేలగును _ఉ. 5. గెల్చ్పది - ఏ. 

ఐ. మ; 7ల్పుట = ఈ, డ్వడు - ఘ. 6. ధర్మము - అ. ఇ, ఈ. వ. గ. ఘ. ద.వ. 

7. యోడమియున్ - ఘమ. ర. ధువంబ -ప.క.ఘ. 9. వింటిమ - అ. జె. 

ఖ. గ. రు. డ. ద. మ.ల; వింటిమె - ఎ. 10. యొప్పుడున్ _క. వ; యప్పుడున్ _జ. 

1. [క్రియనం (న) = ఆ, ఓ. జి; [కియనగ్గాం =-వ. 2, డతనికి నాయన _ వెక్కు 

(పతులు. 8. నంత లిపెదన్ గ. ద; నను వర్టింతున్ - 9. ఊ; నను వంర్తిం 

తున్ _ ఈ. 

1. మవోత్మ కం నా "వెక్కు పతులు. 2, లమ్మ వోత్ము = భఖ రు ట. డ. ఈ, 

8. ను త్తరంబున - పెక్కు (పతులు. 

1. సర్వాత్మకుండు - జౌ. ఘ. ౨. సన్నిహితు తా ెరింగి = ఉ. ఎ. వ; సన్నిహితు 

డౌట యెరిగి - బ. 
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264. 

265. 

266. 

267. 

268. 

269. 

ప్రగ్రే, 

285. 

266, 

267. 

268. 

269. 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
లో 

లోకోత్చి త్తి1స్థితివిల, యాకలనవినోదమునిగణార్చిత గుణర 
త్నాకల్ప్బనిర్లుణాత్మక,ళోక భయాపవాిప దాబ్ద శుభకరమూ రీ. 

ణా 

. అని మటియు ననేక పశారంబుల "సంస్తుతించి యి ట్లని విన్నవించె. 

నారాయణ నీ కేం గడు,2గారవమున( బుట్టి కేయిజ్జగము కీలని ంటిలా 

సారమతిం గావించితి, నీరకణ వీని కెల్ల “నిలు వై యుండున్. 

ఇ త్తలీ 'మనుష్యిభువనం, బు _త్తలపడుచున్న యది మహో |గాసురీదు 

ర్వ్య్భృ_త్తముల *నీవు కరుణా,య త్తమతిం గబుట్టవయ్య యదువంశమునన్ . 

పర సఖుండ నీవు కీనఖు6డును, నరిలోకమునళ౯ా జనించి నానాదై తే 

శ్వరులోదెస( వీడ లుడుపుము, ధరణీభారంబు వాయ చాత్సర్యమునన్. 

వ, అని “వే(డికొని వినతుం డయి యద్దేవునిితోడినీడయుం బోని నరనామ 

'ధేయుం శీడగుమహాపురుషుం [జా ర్భి ౦ చిన నన్నారాయణుండునుం 

గారుణ్యార్ష )కటాతంబున వీకించి యట్ల యయ్యెడుం గాక యని యాన 
తిచ్చి యంతర్దానంబు సేసిన నక్కొలువువా ర్ల నచ్చెరువంది. 

1. స్పీతిలయనా -_ చెక్కు. (పతులు. ౭. సమగళోభనమూర్తీ _ అ వ; పదార్థ 
థా 

శకుభకరమూ రీ - ర్. 

1. సంస్తుకించి యా విరించి - "పెక్కు. (పతులు. 
ఆశలే 

1. నీయందును _ఐ. మ. లి. నారూఢిగ _ ఆ. కి. యీ జగము - పెక్కు (పతులు. 

4. లన్నిటిలోనన్ _ ఐ. వ; లన్నిటికిన్ _ చెక్కు (పతులు. క. రథయ _ "పెక్కు 

పతులు, కి.నిలువై - ఏ. గ. న. 

l. 

4, 

l. 

మునువలె _గ. 2. భవనం - ఊ. ట. శి. దుర్వ్పృత్తులచేశను సుగుణా - ఖ. 

నడప గరుణా - బ. ర్. బుట్టుమయ్య = చ.ట్క బుట్ట వలయు - ల, 

నరుడును నీవును నఖులుగ - గ. ద. ల. నరుడును -ల. శి. లోకంబున _ అ. 
ఉ. ప. జె. మ.వ. క. వెన _శ. ము యెడ _ ఆ. గ. ఘ. చు.రు. డ. ద. వ. 

. రూవుమాపుము = శ. ష్య భయములు - ఉ. ప. జౌ. చ. 

1. వేడుకొని _ పెక్కు ప్రతులు. ౨. తోడనీడ యగునర _ పెక్కు (పతులు, 
లి. డైన _ "పెక్కు పతులు. 



ఏ'/ల. వ, 

274, క, 
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271. 

272, 

28, 

274. 
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పరమేష్టి నీవు గడుంద,త్పరతను వినయంబు సేసి |పార్టించితి వె 
వ్వరొకో వీరలు నావుడు, *సరసిరువోసను(డు సెప్పె సం|పీతిమెయిన్. 

పరమమును లాదిపురుషులు, నరనారాయణులు వీరు నా కారాధ్యుల్ 

నరహితముగ( (చార్జించితి, కేధర( బుట్టుం డనుచు దాని. దలకొనిరి 

దయన్ . 

ఇల (గీడగ య బుట్టినవీ,రల. గేవలమ ర్యు లని సరకు సేయనివా 

రలు నెడుదు శెణి(గి భక్తిం గొలచినవారలకు శుభ "మగును 
విను డెందున్. 

అని యెణీంగించి (బివ్మా దనలోకంబు!న కరి గొలువువారలు నిజ 

స్థానంబులకుం జని రిక్కడ నీకథ నారదిజామదగ్న్య వ్యాసాదులచేత విం 
టిం దొల్లియు మహామునులు నిన్ను నరనారాయణుతోడి వై రంబు వలవ దని 

వారించిర కాదే నీవు కీమదాంధుడ వై మాన వైతి వింకనై నను గృష్షు 
నా(శయించి పొండవులతోడిపొత్తున *మెలంగి [బదుకు మని చెప్పి భీష్ముం 
డూరకుం డె. గెరవపతియు నప్పులుకులు పెడచెవులం బెశ్లై మీరు దగువారు 

'నీయుహితోపదేళంబు లాచరించెదరె యని ప్లలీకి సంజయుం డను హీవతి 
కి ట్రనియె. he 

ఎవి భీమ్ళునివంభముదో (త్రయము == 

సం, 6_66_1°*' 

వేగిన గారవసేనలు, వేగమ శకై_సేసి యనికి వెడలెం దీవో 
ద్యోగత భీష్ముని ము న్నిడి, సాగరములు మేర దప్పుచందం *బొందన్. 

1. పపార్టించితిె _ చెక్కు |వతులు. 9. సరసిజ నంభవుడు - ఈ. అ; సరసీరువా 
భవుడు _ సెక్కు. (పతులు. 

1. ధరణిం బుట్టు డని వారు దల = పెక్కు (పతులు. 

1. మగు న్విను డెందున్ _ పెక్కు. (పతులు. 

1. నకుం జనియె - ఇ. జ. న. బ; నకు బోయె ఈ. 2. జామదగ్ని - పెక్కు 
(పతులు. ఏ. మానాంధుండ వై -ఆ. ఖ; మోవోంధుండ వై-గ. ద్; వాక్యంబులు 

వినవైతివి _ ఉ. ఎ. చ. 4. మని [బతుకు - చెక్కు. [వతులు. క. డవ్విభునకి - 
చెక్కు (పతులు; డమ్మహీ వల్ల భునికి - ఇ. రు. డ, మ. 

బలరన్ - అ. వ; బమరన్ - ఇ. క. రు. ఉ. డో. త; బరయన్ - ఊ. ఓ. ఖ. న; 

బయ్యెన్ = ఘు, 
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చ్ 

గొ 

౨75. వ, ఇట్లు వెడలి మకరవ్యూహాం బమర్చుకొని నిలిచె నంత. బాండవులును 

పేళ్యేనవ్యూహాంబుగా మోహరించి *రందు ముఖంబున భఖీమసేనుండును 

నయనంబుల ిధృష్టద్యుమ్ను శి ఖండులును శిరంబున సాత్యకియును గంఠం 

బునం గిరీటియు వామపకుంబున విరాట దుపదులును ద&ిణపతుంబునం 

గెకయులును వీపున నభిమన్యు చౌపచేయులును బుచ్చంబున నకులసవా 

'దేవసహితుం డయి యుధిప్విరుండును నిలిచి రివ్విధంబున సన్న ద్దంబు లయిన 

యుభయవ్య్యూహంబులు 'మేదురతూర్యనినాదంబులు రోదసీకుహారంబు 

నిండ నొండొంటిం *గదిసిన. 

276. క. మకరవ్యూహం బనియెడు, మకరాలయ మపుడు దర్పమహి మోజ్జ్వలు డై 

మకర కీడం జండత, మకరాఖీలముగ6 జొచ్చి మారుతి యధిపా. 

277. ఉ. చొచ్చి పితామహుం గని యిషు పచయంబునం శిగప్పె నాతండుం 

జిచ్చున *నేయి వోసినవిశేషము దోంపంగ భీము నొంచి ము 

చ్చిచ్చుర్ను 'నేర్చునట్టులుగం “జేసె దదూర్షితనేన నంత వి 
_ వ్వచ్చుండు వచ్చి దివ్యశరవర్ష్గనిరర్షళవి[క్రమంబునన్ . 

278. క. భీష్మునిగర్వం 1ేబుడిపి ముహోష్మలు. డై కౌరవేం[దుయోధుల శెల్ల౯ా 
(గ్రీష్మూదిత్యుని క్రియ న,ర్చిష్మ తత్త్వము సూపి యడ నేనీలు చెరలన్. 

౨/0. వ. అట్టియెడ నీకొడుకు గురునిం గదిసి యశని కి ట్టనియె. 

275. 1. (కౌంచ = ఆ. ఓ న. ప శకట. ఐ. మ. 2. రమ్ముఖంబున = ఓ. న. శ. వ. 

లీ. శిఖండి ధృష్ట్రద్యుమ్నులు = పెక్కు (పతులు. క దాకిన ఓ సెక్కు. (పతులు. 

DTT. 1. మహి న్వడి నిషు - ఇ. ఈ; మవుంగనదిషు - బ. వ. 2. [పచయంబుల = ఎ. 

ట. వ, లి. గప్ప = ఉ. ల. 4. నెయ్యి జా "క్కు (పతులు. 5. నటించు నట్లు 

గను _ ఊ; ననెచ్చ నూలుకొన - అ. ఏ; నవెచ్చునట్టులుగ-ఖ; ల వెచునట్టులుగ-గ; 

న జేర్చినట్టులుగ ఘన చేర్చునట్టులుగ ద. శ, వ 

278. 1. బెడపి- ద; బుడిసె_ ఉ. ఖ. లి.లుగలగన్ ఇ. ఈ; ల నెల్లన్ _-గ;లు 

దలకన్ ౬ ప. 
గి 

DT9,. 1. “జేరి = "ఎక్కు (పతులు; జూచి = జ గూడి = ఊ. 
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పట్టి 'పాలా'్చెదరు మీరు పాండుసుతుల, నీవు భీష్ముండు నలిగిన 'చేవతలకు 
2నె న మార్కొనవచ్చునే *నేన నరుడు, *నొంవగా నిట్టు లొప్పరికింప6 

దగునె. 

అనిన విని కుంభసంభవుండు గటకటం బడి యతనితో ని ట్రనియె. 

ఎన్నండును మున్ను వారలయేపు నోపం గాన మెట్లు నము[దంబులోన 

బుజ్జి 
వైవం *గొన్నంత గొనుం గాక వారి శ7ాల్వ, మాకు శక్యంచె చవి 

గానిమాట లేల. 

అనుచు మొన “గడచి *నడచిన(, గని పాండుతనూజనై నికి వాతంబుల్ 
*గన కని విచ్చిన సాత్యకి, యనిలజవం బెసంగం చాంశె నస్తాచార్యున్. 

జట (బోణుండు దుర్కోధన/వేరితుం డా నొండనపై న్యూందణు మై ౧ గఎలియున్ వి 
యజ - యోనా యో 

284. సీ, 

280. 

282, 

288. 

284, 

సం. 6_85_21 

తాకి యుజ్జ్వల బాణతతి కగవియించిన నవ్వుచు 'బెడితంపుినారసములు 

గురుండు కై నేయువై 6 గురిసిన నొచ్చియు. చెరలక యాతండు త్రీవభంగి: 

బెనంగంగం జూచి పావని *యేచి *గురునివై నిశితాన్ర్ర్నంతతి నించి 
ర్ం 

నంత శల్యుండును శాంతనవుండు నతనికి( దోడ్పడి యడరి భీము 

1. పల్లార్భెదరు _ మ.వ. 2. నయిన - ఎ. కి. నరుడు నేన _ ఎ. మ. 

4. నొప్ప - ఆ. ఈ. బ. 

1. మోటు - ఆ. 2X. గొన్ని(న్న)న్ని = అ. ఘ. చ.రయు. ఠ,డ బ. లి. గలువ -_ 

చెక్కు [ప్రతులు. 4. శక్యమె _ “పెక్కు పతులు. 

1.గడచి.న.మ. వి. నడిచి. బ. మ. ౨. | వాతములున్ = ఆ. 4. గనుగొని= 

ఏ.ఐ.మ.వ;కని కను- చ;కని కని -ల. 5. పేర్చిన _ ప; నిలిచి(ర్భి)న - 

ప 

1. బ(పృరగించిన = ఈ. ఉ. ఐ, మ, ల; గదియించిన _ త. వ. ౨. నారన 

మున ఎవ. లి యును _-ప.గ, 4. [దోణువై - వెక్కు (పతులు. ర్ ములు 
a... 

సెక్కు. _ క. వీ శ.వ.వ. 6. యాగ్చె - అ. వ. 
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285. చో. 

256. క. 

౨87. క. 

888. క, 

285, 

286. 

287. 

288. 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

+ నేయం దొడంగుటయును నే కట (చౌపచేయులును చాను గవిని 

యు |గలీల 

"టుీరయంబు 9మె ేరిస్పుభ్ర (దాసుతుండు దు,'ర్వారవిశిఖ!!తతుల 

వారి బొదివె. 

~ 

కడువడితోడ నప్పుడు శిఖండి ధనుర్ల్గుణనిస్వనంబు చె 

ల్లడరంగ బాణజాలము "వియ త్తటిం గప్పంగ నీదీనై న్యముల్ 

సుడివడ భీష్మం దాంకుటయు. జూచి మనంబున శినాట చానీతో? 

బొడుతునె యంచు మార్కొనక పోయె *దొలంగి యతండు భూవరా, 

కనుగొని 'కురుపతి యాచా,ర్యుని( బురికొలుపుటయు గాత డుద్ధామగతిం 

జని కడిమి మెజయ నుజ్జ్వల,ఘనమార్గణిపుంజముల శిఖండి? చెరల్ళెన్. 

అ మ్మెయిం గారవులును దర్ప మ్మలరంగం "జెలంగగుటయును 

బాండవబలముల్ . 

1సమ్ముఖమునం దలంపడినను, సమ్మర్షం బ్ముగ మయ్యె సం|గామమునన్ . 

ప్వీయాళుల మేఘంబులు.( గర, వాలాదినిశాత హే తివర్లాంశుత టి 

న్యాలయు గుణీరవగరలు?, ిిగీలాలపువుషికిం దగియె నటియెడన్. ప్ర లట టె 

7. బరగరయము _ అ; బంటితంబు - మ. 8. రయముమెరయ - వ. 9. మెయి- 

జ. ట. ద.మ. 10. సుభ ద వట్టియును = ఆ. ప. వ. 11. కిఖల అ. ఎ. ట. వ; 

ములను _ర్వు.డ; వృష్టి - శ. మ; పంక్తి = ప, 

1. వియత్ స్థలి = ఆ. ఇ. షు వియ త్తలి = ఉ. న.మ. శ; వియన్నది - గ. ద. 

2. సైనికుల్ - చెక్కు పతులు. లి. నాటి-ట. 4. నతండు దొలంగి - ఈ. ఓ. 

గ. ద.న. బ.వ,. 

1. భూవరు డాచార్యుని = ఇ. ఈ. 2. పుంజమున _ పెక్కు. (పతులు. 

{. [గమ్మరుటంయయు నా రెంటికి - ఎ. చ; కమ్మరం దల పడియను వడి _ ళ, షా 

సమ్మదమున -_త, 

1. తూలిన - ఆ. ఈఊ. ఏ. జౌ. రు, డ, న. బ వ్య ధూళియు _ వెక్కు పతులు. 
2, గర్జ్దంబులుం - ఆ. ఓ. శీ, (వాలిన వర్తాగమంబు వడువున నొచ్చెన్ - యు, .డ 
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289. క, (పోవులు గట్టినగుజ్జిపుం (బేవులు 'నేనుంగుల తజచుంలీనుంగులు ర 

+ క్తావిలత వెల్ల చీరలు, గావులు జిన భటనిశాయీకాయంబులు నై. 

౨90. క. నమరాంగణంబు గడుఘో,రముగా నిరువాంగు. బోరురభనంబున ది 

క్చమితి 'వడంకాడె( బొగజెడు, నమరులయులి వడ. జదల 

న నతోనిబిడముగాన్. 

291. క. అనిలజఖీష్కులు దమతమ, మొనలకు6. గన్నాకు లగుచు మునుకొని వడి న 

ర్షునకుంభ సంభవుల| పా,పునం బా పిరి వి కమంబు భూరిబలంబున్. 

292. క. ఖీమునిదెసం గాళింగో,ద్రామగజానీక*సం గతత్వస్సురణా 

ఫీమగరిం దణీమెం గురు,భూమీశు(డు ఖీష్మ్రోగురులు కేసే రెడుబలిమిన్. 

298. చ. అణీముణి సీకుమారవరు ల_త్తణి నందు నాబకారివవె 

నుఅక *రథంబులం బణిప నుజ్జ్వలశై అము మేఘబృందముల్ 

గిలికొనం గప్పిన ట్లయినం |గీడి గుణోన్వన ముల్లిసిల్ల నే 

కై విశిఖ|పతాన మనుత్రీ| వసమీరము నేపు నూపినన్. 

294, క. ఆరథినివవాంబులు న, వ్యారణములు( చెరలి మరలి వడిం బజచుటయుం 

గారవబల మెల్లను రణ,ళూరుండు గాంగేయుమటువు సొచ్చి వికల మై. 

289. 1. ర-కావలి (2) నెల్లి క.గ.ద. లి, నై వీరభట కాయంబు వ. లి. కాయం 

బెల్లి న్ = ఎ. ఘ.ర్వు. డ. 

290. 1. వణకాడె _ సెక్కు (పతులు. 2. విశదముగన్ _ ఐ. మ. వ. 

291. 1. బొలిచిరి _ రు; జల్చి (లిపి) రి = న. బ, 

292. 1. నమ్మదత్వస్ఫురణా - ఉ. ఎ; సమర తత్వస్ఫురణా-త; మాగధత్వస్ఫురణా = న. 
ఏ, దరిమెను - అ. ఈ. వ. ద. ప; గవిసెం క. లి. గురుల అ. ఆ. జ. ట. ఇ. 

మ. వ.వ. 4. బొదివెడు - మ. 

293. 1. కుమారకులు న త్తరి - వెక్కు (పతులు; కుమారులకు న_త్తరి - ఐ. భు. మ. వ, 
౨. శరంబులుం - అ. కి. నొప్పిర = జ; జేరిన - న. 4, ధ్వనియు = ఎ. క. న.వ. 

౨94. 1. బృంద ౦బులు _ అ, ఆ. ఎ, జొ. వ. ళ. వమ. 
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295. వ. 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
ww) 

ఇట్లు సేన మొగళతిరిగినం గని సుయోధనుండు బరవసంబునం బురీకొల్పి 

చేయి వీచుచు నగ్గలిక నడచినం గాంభోజగోపాలసింధుగాంధారసౌ వీర 

[(తిగ ర్త శింగ| పముఖబలసంగతు లై శకునినై ంధవులు దుశ్శాసనుం బుర 

స్కరించికొని యురవడించి ఖీమపార్టులం బొదివిన ధర్మనందనుండు వెన్ను 

దన్ని యదల్చినం 'జేదికాళక రూశిపాంచాల నై న్యంబులతో ధృష్టద్యుమ్న 

పురోగము లగుర థిక ముఖ్యులు గడంగి కవిసి రప్పుడు విందానువిందులు 

గాశిరాజును నై ంధవుండు భఖీమచేనుని వికర్ణుండు సవాదేవుని. జి తసేనుండు 

శిఖండిని దుర్యోధనుండు విరటుని( (దిగర్తులు నకులుని (దోణుండు చేకి 

- తానసాత్యకులను గృపహోర్జిక్యులు ధృష్టద్యుమ్నుని సౌభ|దుండు సొల్వ 

296. క, 

297. 

కేక యులను ధృష్ట్ర కేతుఘటోత్క-చులు నీకొడుకులం దలపడిరి యుధిష్టి 

రుండు చాను మచేశ్వరుం దాంశె నిట్లు సంకులసమరం జైన న్యస్త్రశ(న్త 

సంఘట్ట నంబున వెడలుమంటలు మింట నడరి మధ్యాహ్న పచండంబు లి 

యున్న చండకిరణుకిరణంబుల మగిడింప నరదంబులు దాశకి పడి పొరలు 

కరులును గరివాసాక ర్న ణవిధ్వ స్తంబు లగురథంబులును దురగఖురపుటవి 

ఘట్టితగా తు లగువదాతులును బదాతివర్గానర్గళ, పహారధారాళర క్ర 

సి కంబు లగుఘోటకంబులు వై. చూచుఖేచరులకు వెక్కసం బయ్యె 

నట్టియెడ. 

ఫీముని'పోరుట గడును,దామం బై మెజయుటయు. బితామహుండు శర 

సోమవిదారితుం జేసె మ,వోిమర్డోత్కర్దుం డగుచు శనతనిం బెలుచన్. 

. కనుగొని సాత్యకి యేనుం,గునకు 1సిడులు సూపినట్లు కోవంబున ధీ 

ష్మునిమీ6దం గవిసి యుజ్జ వల,సునిశితిభల్లంబు లేసె సురలు నుతింపన్. 

అలికి *యతండు సూతుతలం 'దెగ శోనేసిన, నధిప వృష్టిపీరునరద మిట్టు 

కీనట్టుం కదిగిచె నప్పు డాకులగతి ఘోట,కములు దదృలంబు గలంగ6 బడంగ. 

1. కొలిపి _ పెక్కు (పతులు. 2, పాంచాలాది - పెక్కు (పతులు. 

1. పోరున - రు, డ; పోరును - వ. 2. మర్దనశీలు డగుచు - అ. శి. సమ్మద 
లీలన్ - ఈ. — 

1. సిళు జూపినటు = "పెక్కు (పతులు. 9౨. బాణయి = ఈ. శ. వ. 
య య౧ 

1. అలిగి - "పెక్కు (పతులు. 9. యతని - ఈ. ఐ. మ. లి. (వేసిన _ సెక్కు 
(పతులు. 4. నట్లు తిరిగి తిరిగె నాకులబడి - అ; నట్లు వీగి తిరిగ నాకుల - ఆ, 

5. దిగిచి తిరిగినా - పెక్కు (పతులు. 



502. క. 

508. వ, 

504. శా. 

905. క. 

806. క. 

299. 

801. 

804. 

805. 

808. 
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మరలుపుండు పట్టు డిట తం, డరదమునకు వేగేవేగ యడ్డము నను. ణా 

తురుం డయ్యెను సాత్యకి నెెచ్చెరం *జొరుం డనునులివు వారినేనం 
“జెలంగెన్. 

వికలరథు. డగునావృష్టివీరుమీంద, నేయ నొల్లక మీతంశడి యెసక మెనంగ 

బాహుబలమున. బాండవవ్య్యూవావిదళ ,నంబు సేయం దొడంగ 

భూ నాథముఖ్య. 

అంత విరాటుడు లయకా, లాంత*కుండుంబో లె. బేర్చి యతిర భసమునకా 

శాంతనవు6 గదిసి యేసెం, గుంతీనుతు లలర మూండు[ కూరా (న్ర్రములన్ , 

ఏసి తురంగంబుల నో, నేసిన గోపించి భీష్మం డిషుదళకమునం 

జేసె నతని ర_క్తజలో, ద్భాసితగా తుండుగ రెండుబలములు. బొగడన్ . 

అటియెడ. 
లు 

గంగానందను 'దాంక నర్జునుండు "వేయగా నడ్డ మై రాజు మె 
చ్చం గేలీగతి యుళ్లసిలం జని యశ్వత్రామ షడ్చాణవి 

౧౧౧ ® 

ద్దాంగుం జేసె( గిరీటి నవ్వుచు. దదీయం జై నచాపంబు (దుం 

చెం గోదండము వే ఖొకండు గొని యేనె౯ (డౌణి వెక్కమ్ములన్. 

గురుసుతు జెడిదపుటంపణ, నరనారాయణులు "నొచ్చిన౯ నరుకడక 

న్నరుణం బగుటయు. ద|దుచి,పరంపరలతోన నిగిడె జబాణచయంబుల్. 

ఉఅక నరు డట్లు మైమలజు, వణువుక్టుగం చేసీ లీల నంగము 'నెల్లం 

బణియలుగ( "జేయ నాతం,!డబు మెడలక మజియు చేసె నధికరయమునన్, 

1. వేగనడ్డము - పెక్కు (ప్రతులు. ౨. సొరుడా-క. గ. ట. త; చొరుడా - ఈ. 
8. జను డను _ ఆ; బొండను - ఇ; జూడుం డనుచు చారీ = డ; జనుజే యనుచు 

వా = మ. 

1. కుడును _ "పెక్కు (పతులు. 

1. బోగా - అ. ఇ. రయు.ట. డ; పోగా ఎ. ఓ. చ. ల; రాగా-ఘ. 

1. నొంచె నన్నరు - గ; నొంచి నన్నరు = బ. 

1. డట(ందల(కక = స, 



124 

807. 

808. 

809. 

810. 

811. 

812, 

818, 

ల్రీ14, 

807, 

809. 

811, 

తేలి. 

ల14, 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 
లీ 

గ్ 

. నొచ్చియు( బెనంగినం గృపయును, మెచ్చు గదిరి వి|పుతోడ 

ముయికోని' పోలి 
ట్లచ్చుపడ నేటి కని వి,వ్వచ్చు(డుగి! గీడించి యొండువలనికి శీనడచెన్., 
య 

= తదనంతరంబ. 

1 మ . భీము డుదగీదర్పమున భీష్ముని.వె6 జన నడ్డ మై కురు 
(గామణి భల్ల పంచకయుగంబున నాతని మేను *సించుడుళా 

ఫీమదృఢతుర| వచయభిన్న కితనుండుగం జేసె నాతం డా 

భూమిపు నిట్లు నిదు [పియపు[తకు లొండొరుతోడ. బోర(గన్. 

= కనుంగొనుజనంబులు, 

॥ చండవిరోధితిమిరమా, రాండు అనగ దగినవీరు దమలో ని ట్టు 

ద్దండత( *బెనంగుట ధృతీీరా,ష్టు9ం డవినయలోభముష్కరుం డగుటం జమీ. 

అని రట్టయెడ. 

. కురుపరతికి6 జిత సేనుండు(, బురుమిత్తుండు వేల్పు కేటి 

పు యుడు (బా వై 

యురవడి. దణీమిన వారికి నరనందను6 డెదురుపడె గుణధ్వని సెల(గన్, 

పురుమిత్తుని నే డుజ్జల,శరముల గంగాతనూజు స_ప్పతిజాణ 

స్ఫురణమునం జి తసేనునిం, బరమాంబకదళకమున “*విపాటితు. జీనన్. 

1. మెయి మెయి - పెక్కు (పతులు. 2. గేడించి _ సెక్కు పతులు; శేడించి - 
అ. ఎ. బ. కి. జనియెన్ - ఈ. ప. క. జ. యు. త. ల; బోయెన్ _ ఉ. ఒ. 

1. కోపము -ట. ౨. చించు = పెక్కు పతులు; నించినన్ _ గ; సించినన్ - ద. 
లి. శిరస్కుని = ఓ. న, వ. 

1. అనం దగి పెక్కు (పతులు; బోదగిలి=జ. ౨. బోరుట - ఈ. ఎ. శి. 'రాన్టండు 
వినయ - ఈ. ఉ; రాష్ట్ర ండు మవోలోభ _ శ, 

1. డడ పడి = ఉ. గ్య డడ పడె - శ, వ. 
G G 

1. ను భాధితు అ. బోమ, వీ. శ.వ. న; విభాసితు = ఇ. ఏ; నివారితు _ ఒ. ఓ; 

ను భాయగ న, 



ఖీషస్మ సర్వము _ ద్వితీయాశ్వాసము 125 

815. “కే. ఎన్ని శరముల నభిమన్యు. జేసె దమ్ము. దారు నన్ని!యు 

' కరముల దరిమి చిత 

సేనపురుమి త్తు లతని చేసిరి 2నవో | గ,విశిఖములు నాళు ఫీష్ముం డవ్వీరు మేన, 

816. ఉ. ఆతండు చితసేనునిశరాసన మే_డైజిం దుంచి ఘోటక 

(వాతము నొంచి మైమటువు | వచ్చి శరంబులు మేన [గుచ్చి యు 

ద్ద్యోతితు( డైన జూచి కర ముద్దతి 'రాజ'తనూజివర్గముల్ 

వే తఖీయంగ( జొచ్చి పొదివెం *ీబటుమార్షణీవృష్టి నాతనిన్, 

81. క. ఆసౌభదుం డు| గపు, వేసవిదావాగ్ని శుష్క-విపినమ్ము కినిరా 

కీంయానంబుగ దరికొనుగతి, భాసితళరళిఖలు వారిని 6 ర్క్రగించెన్. 

818. క. "రంగ|త్సథనస్తుత్యితు,రంగము( డై తాండవాభిరతు. డగువారులీ 

లం గడంగి వీరినృత్యము, సంగరరంగమున6 జేసె శతులు 5 మెచ్చన్. 

819. వ, ఆటు “చేర్చి కురుబలంబు 'నేర్చునభిమన్యు. జూచి *జనితమన్యుం డై. శుభ లక్ష 

ణుం డగులత్మణుండు. 

815. 1. వాణంబుల - పెక్కు. (పతులు. 2, మవో గ = 9, ఒ; తీవోగ - జ, 

816. 1. కుమార - ఎ. క.భఘ.వ. 2. వర్షమున్ = చెక్కు (పతులు. కి. ఘన - ఈ, 

4. పుంజముల్ వడిన్ _- గ;వృంత్తి -ఐ. చ. మవ. 

817. 1. సౌభ్మదుడు వేగవు-ఆ. ఎ. జౌ. చ. వ; సౌభదుడు వేగమ - మ. ల; సౌభళదు 

డమోఘ (గ్ర పు_-ఇ.ఊ క. ఖ.రు.డ. ద; సౌభదు డువగత - ఈ; సౌభదుడు 

మనమున _ ఘ, సౌభదుడు మగటిమి-జ. ట. 2. వివినంబు - “వెక్కు [ప్రతులు, 

శీ. ననా - ఆ. ఐ. మ.ల. 4. యానంబున = పెక్కు (పతులు. ర్, గురియించెన్ = 

ఏ.క. వ; గవియించెన్ - శ. వ నిగుడించెన్ - వ. 

818. 1. రంగ|దథసం - చెక్కు. |పతులు; రంగత్ (పథసం - మ. అ; రంగద్ దృఢసం - అ, 

ఏ. గ. 2. తురంగుం డై-ఒ. ఖ. యు. డ. కి. కృత్యము -అ; నృ(వ్భృత్తము - ఇ 

ఐ. బ. మ. ల.వ. 4. జూసవె -.ఈ. 5. దలకన్మ్ - ఊ. ఒ. 

819. 1. ఇన్తేచి- ఓ. జౌ. వ, శ, ష. 2. జన్యమనస్కుం డై - యు. డ.' 

ఖ్ 
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a అభిమన్యు అక ణఅవమాడుల యుద్ధము గ్ా 

సం. 660.00 

కీ), క. తలపడి నానా(స్త్రము ల్కగ్గలికం గురియుటయు నతడు కాండము లా టీ 

ట్టల "మైనయలుక నాతని,లలితోరస్థ్సలమునం గలయ నాటించెన్, 

లీ£[, చ, శెరలక లక్మణుండు దృఢదీ_ప్తీశరావలి పార్టుపట్టివె. 

దొరంగ6గ6 జేనినం గినిసి తొ లవహయంబుల: జంపి సారథి 

ధరం బడ 'నాతం జేసె విరథత్వము *నొందియు నీదుమన్మ. డు 
ఠి 4 ద్ధురగగతి శక్తి నైవ నది |దుంచె మహీం ద్రునిమన్న్మ డమ్ములన్. 

822, ఆ. శక్తిం 1 దుంచి తీ వసాయకివాతదేవుం, జేయ? దొడ(గునతని చేతిబలుపు 

సూచి కృపుడు రాజసుతుం దనీశేరినె, నిడి *ీతొలంగం దెచ్చె 

7నెల్లం జూడ, 

82. క, శేకురురాజు క యోధపీరులం బురికొలుపుచు ఖీష్ము( డపుడు పోరీకి నడరం 

గరివాయీనర'కర"ని విడత ధరణి జలదనిబిడగ గనతలముం ఏబోలెన్ . 

520, 1. మయిన _ ఊ; మగున _ ఎ. ఒ; ముగన _ గ. ర్చు. 

లద], 1. ళరంబుల = రు; శరావళి _ ఇ. ఓ; శరావలిం బా_ శ, ల, బొందియు _ చెక్కు. 
(పతులు, లీ. రతి_ వ, క. డంబులన్ - ఉ. యు; డుద్దతిన్ - ఎ. ల. 

ల్రి22, 1. నరకి - సెక్కు. (పతులు; దునిమి - ఓ; _వెచి - ఆ. న. ల. పీడితు జేయ - గ. 
బరువు . చెక్కు (పతులు. 4. చేతి _ ఏ. 5. నునిచి _ సెక్కు (పతులు, 
ర. తొలగ - చెక్కు ప్రతులు, 7. జనులు - పెక్కు (పతులు; నృపుడు - వీ. శ, 
వ. న; నీసుతుండు _ ఐ. మ. 

$28. 1. కురురాజ _ ఆ. క.త. ద. లి. వీర ళమోధుల -ద. లి. కొల్పుచు - "చెక్కు. 

(పతులు; కొలిపిన - గ. 4. కడరినన్ _ చెక్కు (పతులు 5. రథ -గ. వ. 
- 6. కవ, శబ, శత -అ, ఇ. ఈ, ఉ. ఏ. ఒ. ఓ. జౌా.క. చ, జ. ట. న. ల; శకటంబుల్ 

ధరణి -ఐ.మ. 7. న్గిబిడిత _ ఉ. ఓ. జౌ. జ. ట. బక పీడిత - భు. 68. బొలిచె 
జలద - ఈ. 9. బొలిచెన్ _ "పెక్కు (పతులు; బొదివెన్ _ జ. 



824. ఉ. 

లీ26. క. 

లీలి7. చ. 

లీ24. 

825. 

826, 

క్రీ2T. 
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సాత్యకి యప్పు 'డేచి శరజాలము "చి తలఘుష్పుటత్వసాం 

గత్యవి రాజమానముగం "గౌరవనేనం గలంగ జేసి యా 

ద్దత్యమునం దనర్చిన నుదా త్తమనస్కు(డు జహ్రైోమద త్తి యా 

హుత్యభీరామేవహ్ని [క్రియ నుజ్జ వలు. డై. వెస 5.దా౩ె నాతనిన్. 

1కలపడి యంత్య కాలశిఖదారుణభంగి నమేయమార్షణా 

ర్చులు 2వరగించుడున్ భయము *సొచ్చి జనార్జనుతమ్ముతోడియో 

ధులు గ్పిలుసన్న+ దత్సుతులు దోర్చలోదుర్షము లై. *పదుండు న 

గ్గలిక 'నెదిర్చి యి ట్లనిరి కౌరవసత్తముతో నుదగతన్. 

భూర్మిశవసుండ 'యెక్కటి, వీరేవినోదంబు *నలుపువేడుకమెయిదు - 

'ర్వారత *వచ్చితి 5 మొక్కరు6, *గోరికొనుము సంగరమున*కున్ మాలోనన్. 

అని విని నవ్వి యొక్క-_(డు మద్య స్త్రబలంబున 2రోర్వ6 డోపినన్ 

' సునిశిత బాణముల్ వజపి *సూలెల *నందలు నొక్క_చెట్ట యే 

పు నేజపుం డన్న నారథికపుంగవు లేయ నతండు నమ్ము లె 

లను దునుమాడి వారి జటులస్సురితాంబకవృష్టి ముంచినన్. 
య ల 

1. శ్మీఘము విన్ఫురత్వసాం - ఐ; శ్మీఘమ విస్ఫుట - వ; కీఘమ విస్ఫుర = మ. 

2. సోమద త్తి - పెక్కు (పతులు. లి. వర్భీతాగ్ని - శ.మ.న, కీ మూర్తి - గ, 

క. గిట్టియా - ఎ. ఒ. చ. 

1. తలకొని - ఎ. లి. పరగించుడున్ - న. వ. బ. మ. ల. శ; వరగించినం - ఏ. 

గ. ద. లి. బొంది -ఉ; జొచ్చి - న.ఐ.మ.ల. 4. తోటి - ఎ.ఘ. వ. 

క. చెర (సన్న) చన్న - ఐ. మ.వ. 6. దుర్మదు - పెక్కు ప్రతులు; దర్చితు-బ; 

దుర్చలు - గ. 7. కడంగియ = ఎ. గ. 

1. వినోదములు - అ. ప. లి. సలుప = ఆ. ఓ. జ. రు. న. బ. మ. అ. ల, వేడుక 

మె దు. పెక్కు (పతులు. 4. జొచ్చి - శ. వ, ర. మొక్కరి - ఇ. వ, వ. 

6. చేరి _ మ, వ; 7. కిట = ఐ. మ; కును = పెక్కు (పతులు. 

1. యాతడొ _ ఈ ౨. కోపడో - ఈ. జె. త. ల్లీ. శూరుల - ఎ. బి; సూతు(ల) 

లు_న. వ; 4. నందర-ఊ. ఐ. జొ. చ. బ, మ. .5. నంబులె = ఏ; తూఫ్రు త. 
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828. క. పొలి వోని ర్య] రేఖం, "జలంగుచు వా-రకేయు క లతని. జేడ్సడ( 'బెక్క 
€t9 

ముల నొవ్వ చేసినం గడు, నలిగి శరాసనము లెల్ల *నాత(డు *ద్రుంచెన్ . 

29. క. కోదండదశక శీ ఘ,చ్చేదం బొనరించి “యపుడ శిరములు *పదియున్ 

భూ దేవికి *బలిగా రని, ప్వూదించెం "గౌర వేం దుబలములు 6సెల్రంగన్. 

8&0. వ. ఇటు వడిన కొడుకులం గని వృష్టి ఏీరుండు. 
య ర 

81. చ, వగపును “గోపముం గదుర వై రిబలంబు కీదలంకం *దేరు వె 
నొగనొగ దాకా కబటిపి నుగ్గుగ6 త్గాగ్రవనూత్రు నేసి ఇ 

ట్టుగం దురగంబులం దునుముడున్ "వన నాతండు నట్ట రచన. బా 

టిగం గరవాలముల్ గొని $వడ్మిన్ దిగి నేలకు 12 ద్రాంటి రిద్దయిన్ ॥ 

శీలి, వ, leg సమయంబున, 

888, ఆ. వేగ *మెయిది వృష్టివీరు ఫీముండు గుకువీ6రు గురుీవిభుండు గారవమున 

త్ర, 

ఏలి, 

55. 

శివెనుకం *జనంగ౦ గదివిచి *ీతనతన"రథము. వెం, క బెట్టికొనుచు. దొలంగం 
బీతి. జనిరి, 

1, 2 (రే ఖలం - ఊ, ఖ. రు. డ; లీలం -త. 2. లపుడు - పెక్కు (పతులు, 

లే. నార్చుచు - ఉ. ఎ. జౌ. చ 4. దునిమెన్ _ సెక్కు (పతులు. 

1. చ్చేదనమొ - అ; చ్చేదమునొ - ఏ- ట. 2. పిదప = ఇ; యపుడ - ఆఅ. న. వా. 

శో మ. లీ. ఐ (వ) డియెన్ = ఉ. ఊ; వడియా - గ; చదియన్ _ డ; దడియన్ = 

ట. 4. ఐలియుగ _ఓ. ద. 5. సంపాదించెన్ _అ. ఓ. ద; నాపాదించెన్ = ఇ. ఈ. ఖ; 

. వంథావించెన్ _ వ; నుత్చాదించెన్ - ఉ. ఎ. ఒ. చ. ద; నాస్యాదించెన్ - రు. డ. ల 
6. మాగడన్ _ అ; బొగడన్ ఇ. ఏ. పొంగన్ _ ఉ. ఎ. ఒ; బొంగన్ - చ. ద. 

1. రోవముం - యు. డ. £. దలంకిచూడగా - షు; దలంకుచుండగా - క. 
8. బేరివై _ చెక్కు ప్రతులు. $4. గడగి = అ. వ. 5. గౌరవు - అ. ఇ. ఖ. బి. 
€.-.బిట్టుగ -డఊ. డ.త. 17. వ(డి) డ =. జ. చ. 8. చేయ. ఆ. ఎ. ఓ. జొ; 
చేయు(యిబో = ఉ.బజ. చ. €. కడిందిగ = ఉ. ఎ. ఒ. జొ. ట. 10. చెగి. జెగ. 
దిగ - ఆ. ఇ. ఐ. జమ. ల. 11. దాటిరి నేల కిద్దరున్ _ ఇ. 12. వాలి-ట. 

1. అట్టియవసరంబున - ఏ. ట; అప్పుడు - ఉ. ఎ. ఒ. చ. శ, వ అట్టి యెడ - బౌ. 

1. మయ్యదుకురు = ఆ. న మయదు _ ఊ. వ; మేగివృష్టి = ఓ. వ; దీ వవృష్టి. క్ 

బి. లి. వరేణ్యు నీదు కొడుకు వెనుకద = ఉ. ఎ. ఒ. చ. శి. గిలి చలము డించి = 

ఎ.జ. చ. శీ. దిగిచి_- ఆ. జౌ; 5. దిగిచి _ చెక్కు. (పతులు. 6. తమతమ 
- "పెక్కు (పతులు. య. తేరివై = బె. రి. నిడి తొలంగ -దెచ్చి శెల్లి జూడ = బ. 
౪౮. కొని తొలంగి = "పెక్కు (పతులు. 
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886, 
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ఆంత, 

అపరా వ్లూనంగతుం డగు, తపనుం గని (వొద్దు [గుంకెం దడ వంగుదు రీ 

రిపు లని కడంగి నరు డ,(న్త్రపరంపర కేవజపి నీదుీరథికుల కినెల్సన్, 

. నివాతులం జేయుచు వివారించుచున్న ౦ గనుంగొని. 

. నైరింపక "యే డెఅ( గురు, వీర్శాగణి యిరువదేనీ వేలోరథంబుల్ 

పోరికి. బురిటీకొలిపిన ర్న్స్సారగతిం కీరాడి కవిసె. బార్జునిమీందన్ . 

కడు! వెస( గవిసిన యవి గ,వ్వడి బాణజ్వాల కలడర వడి దావాగ్ని ౯ 

మిడుతలు 5వొలిసిన క్రియం బొడి,పొడి యయ్యొం గురుబలంబు 

రాం గడంగంగన్. 

1కిరణంబు లడంగి యంతకు, నరుణత్వము మెజయం దరణి యసర్శాదిశిరం 

*మృరణను నధికరణాలం,కరణం బొనరించుటయును కగాంగేయు. జెడన్. 

1. వరవె _ చెక్కు (పతులు; బొదివె - ద. 2. యోధులశెల్లన్ - అ. 
8. మీదన్ - త. 

1.చున్న సమయంబున ౬ ఘ. 

1. గురు జేడెర -ఐ. మ. 2 వేలు ఆ. ఐ. జొ. చ.వ.మ. శీ. రథము[లం) 

లన్ _ చెక్కు. (పతులు. 4. కొల్చిన - చెక్కు పతులు. క. విస్తార - ట. ద; 
8. నిగు(గి డి = జం 

[. వడి -ఉ. ఎ. చ.ట.ద.ల. క, నాకవ్వడి -ఐ. గ. జ. ద. మ నవిగ(క) 

వ్వడి-క. డ. న; నక్కవ్వడి - ఐ. ఏ. లడరు = "వక్కు (పతులు; అడరి _ 

త. ద; లడరి వడ _ గ; లడరువడు - మ. 4. వాలగ్గిన్ = పెక్కు (పతులు 

వార(గ్గిన్ )గ్నిన్ = ఐ. న. మ.వ; కారగిన్ క్క గా(వా) లాగ్నిన్ _ చ. ఇ, వ. 
a a 

5. దొరగిన _ బ. 6. బొంగడరంగన్ అ. ఘ; పొంగణగంగన్ = "పెక్కు 

(పతులు; పొడ వడగంగన్ - ఊ. శ. ప. 

1. కిరణము లడంగి.కొన్ని (పతులు; కిరణము లడగిన ౬ కొన్ని (పతులు. శ. మ్ఫర 

ఇంబున నరుకాొ = వ. ఘు న్ఫురణం బను కిరణా 9; స్ఫురణాలవ కిరణా =; 

ఘ్ఫురణనవీకరణా - ఆ; లి. గాంగేయుండున్ *- పెక్కు (పతులు. 
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ీ48. శే. 
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0, 

లీ42, 
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ల 

1 శాంతం బయ్యెను £ వావానృనంతానం బెల్ల కిని ప్పుడు సంధ్యాసమయం 

కవింతట 'నేంటికి నని స్కాలింశము గా కీకింక6 బోర లె న్న యున్నే. 

అని తలంచి క ంభ సంభ వాది యోధముఖ్యుల శకిణీంగించి బలంబుల6 దివియ 

నియమించి. 

సమర కీడనలీలం, మక తమక తనిసి మరలి తమతమయా వా 

సములకు నంగి రుళయనై ,న్యమ లజనంబులును *రీవియలు 'వెలు6(గంగన్. 

'రెండు"వీళ్లజనంబులు *రేలు వివిధ, హృద్యసంగితములను సాహిత్యమధుర 
లలిత గోష్టీకివినోదంబు౯ను |బమోద,భరితు లై (పొద్దు *వుత్తురు 

భరత ముఖ్య. 

_2 భీముని వవ్దదినన యద్ద(తమమ ;- 

సం, 6.711 

పనవనాంటిరా,తి ననుటయు చెలతెల వేగునప్పుడు ధనంజయుండు సేనా 

పతి రావించి. మకరవ్యూవాంబు సంఘటింపు మని నియమించిన నఖిల 
జనంబులకు( బీతి నెకొన నతం డమ్మోహరంబు దీర్చునెడ చానికిం 

వార్థ పాంచాలపతులు శికంబును గవలు గన్నులును ఫీమసేనుండు దుండం 

బును సౌభ (ద్ర ద|డౌవచేయభఘటోత బ్రాచులు గండస్థలంబులును సాత్యకిసహితుం 

1. శౌంతం = అ. ఆ. ఊ. ఎ. ఏ. ఐ. ఓ. మ. ల; [పాంతం = న. 2. వాహిని _ 

ఊ. ద. లి, నిపుడ _న.మ. కీ. బింతకు - వీ. మ. 5. శెం (కిం) త-టఉ. ద, 

6. బోరు _ పెక్కు (ప్రతులు, 

1. [కీడాలీలం = చెక్కు (పతులు; క్రీడాలీలల = ఖ. జ. త. ల. ని. దమతమ 

. నై_న్యములు గూడ .ద.. లి, దివ్వ్ - ఒ. ఖ. రు. డ. 

848, 

844. 

1. వీడుల జనములు యు. డ; వీళ్లుల వారును _ క;వీళ్ల బలం - ఊక; వీళ్ల జనము 

లును _ ఖ; దిక్కుల వారును _శ,వ. 2. రేయి ఈ, ఓ. చ.వ శ. వ్యు వేలు 

=డ. న. లీ. నినాడంబు ఓ. డీ. వుచ్చిరి = చెక్కు. (పతులు. 

1. చేకొని వెడలి _ ఉ. ఊ. చ. ట. డు త చేసికొనివెడలి _ ఇ. బగ. ఘు. జం 

బి; ఎెచేసికొని వెడలి “ఐ. ద. మ, 
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Kc యుధిష్టిరుండు గంఠంబును ధృష్టద్యుమ్న పురన్సరంబుగా విరాటుండు 

వెన్నును గేకయులు వామపార్శ ౪౦బును ధృష్ట కేతుండును గరూళపతి 

యును దతీణవార్శ గ్షంబును గుంతిభోజకతానీకులు జఘనంబును శిఖండియయు 

2నిరావంతుండును బుచ్చంబును నై. పన్నిరి భీష్ముండు దానికి. (బతి 

వ్యూవాం బూహించి |కౌంచవ్యూవాం బమర్చి యందు జంచువునం కిదాను 

గురోసవోయుం డై నిలిచి 'న్మేశంబులం గృవగురుపుత్తుణును మస్తకం 

బున గృత వర్శ్మయు. గాంభోజబాహ్లికులును గళంబున శూర సేనపరివృతుం 

జై సుయోధనుండును నురంబున సౌవీరసమేతుం డై భగదత్తుండును 

వీపున వించానువిందులును వామపతంబున నుశర్మయు దకిణపతంబున 

యవనపతియు నపరభాగంబున |శుతాయురుపేతుం డై భూరో శవసుండును 

నిలిచి రి ట్లుభయనై న్యంబులు నన్నద్ధంబు లై నడచి శంఖఖేరీకీ పముఖ 
తూర్య”నాదంబులు చెలంగం దలపడిమె నట్టసమయంబున. 

తలకడచి! నడచు|దోణుని, కిరులవుం జలంబును నహింప కనిలతనయుడడి 

ట్టల కిమగు రోషంబున( దృద్బలమ.పయిం బి వె 5౮ థము( బటు వేగమునన్ . 

ఇట్లు వజపిన నతనికో_ల్తలకుం గాక 

తనముందటి యోధులు పిలు, ననుటయు 6 గుంభజుండు గినిని కశరనవకముఖీ 

మునిమేన *నా(ట నాత(డు, సునిశితభల్లమున నతని *నూతుం దునిమెన్. 

1వావానమ.6 చాన నడపుచు, సావాసీకత్వమున గురుడు సమర కీడో 

త్భ్సావాము వదలక వై రి,ివ్యూవాము దలంకంగ భుజసముద్దతిం గవిసెన్. 

2, నిలావంతుండును - “పెక్కు (పతులు. 8. చానును ౬ పెక్కు (పతులు. 

4. సమేతుం డై -ఖ. జ. డ; సహితుం డై-ఉ. ర్. శవుండును _ "పెక్కు |వతులు. 

6. [వభృతి -ఇ ఊ. పఏ.క.ట. త. 7. స్వనంబులు ౬ ఉ. ఎ. ఘః నిన్వనంబులు - 

జా. చ. ద; నినదంబులు = మ; రవంబులు ఎగ. 

1. యపుడు - అ. ఈ. ఏ. &. యలవున్ జలమును _ "పెక్కు (పతులు. శీ. ముగ _ 

ఊ. త. ప. 4. కోపయిన = ఉ. జౌ. చ.ద. 5. చేరు పటు క. ఖ. జ. 

1. బిరి- మఘ. 2. శరవర్షముభీ - జ లి. నాటి _ సెక్కు |ప్రతులు; నింవ_ ఇ; 

నించ నొంచిన  ట; నించ నొచ్చియు - న. 4 సూతుని = పెక్కు |[పతులు. 

1. వాహనము(ల్ఫు)ల చా నడపుచు=వెక్కు (పతులు. 2. కృత్య-ఘ. 8. వ్యూవాంబు 

దలంక = "పెక్కు (పతులు. 
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849. క. మీతండి [దోణునకుం దో, డై తటిమిన( గేకయులు భయాకులత మరు 
ద్దూతాంబుదగతి. డెరల(గ, "నాతశస్ఫంజయబలంబు లజిముఆి విన్. 

8ీ50. ఆ. అధిపఖీమ'సేను. డడరినం గౌరవ, నై న్య మతనిశేతం జాంపకట్టు 

వడి యెోనపుడు ధరణిపతు ఓశద్దరును కదేయి, వీచి తణిమి రధికవి|కమమ. న. 

851. వ. ఇప్విధంబున ధర్మనందనదురో్యోధను లగ్గలికం బురేకొలుప 'మొగ్గరంమిలు 

రండును గండు మిగిలి తలసడియి ననిన విని ధృతరాస్ట్రుండు సంజయున 

క్రి ట్రని'యె. 

లీలల, ఆ. మనబలంబునందు మంచిేముగల్ సాల్క గలిగి %ియాబలంబు "గలువీ లేమి 

దై వకృతము గాదె తలంపం జోద్యము మున్న, *యెలజు6గ6 జెప్పె 

విదురు( ర్క్తిట్టు లగుట. 

5858. క. అత ఉంత సాటి చెప్పిన, మతి శీహితముగల. కీగొనండు కికీడు 

మానడు కడుడు 
రతి మొన నాతనూజుండు, మతి కర్మము "వనుక (యనక మానునె 

"'యెందున్ . 

ఏర్, వం విధిక్భతం 'బెవ్వరోకి నుడుపవచ్చు నటు గా నున్నది యట్ల య్యెడుం గార 
కటి. య 

యనిన సంజయుం డతనీ కి ట్రనియె. 

కతి... 1. నాతరి = వెక్కు పతులు. కీ. గవిసెన్ - ఇ. ఊ. ఎ. చ. వ. శ, మ. 

850. 1. సమర ఒక. బి, లనందరును _ ఐ. మ లం(లిం)దరును = ఓ. జ. ల. లీ, వేయు 

= "పెక్కు (పతులు, 

851. 1. కొల్పిన = "పెక్కు (పతులు. 

5కి, 1. మగలు _ పెక్కు. (పతులు. 2. యబ్బ - ఉ; యుండిబలము - భ; యాబలమును 
-గ.ద. కి. దేమి-ఎ.ఘ. 4 యెరిగి చెప్పె. చెక్కు ప్రతులు. క, డిట్ల 
యగుట = "పెక్కు (పతులు. 

859. 1. హీనత - ఒ; హితవు - రు, డ; హితముంగొనడు _ జ. లి గొన (డ) థ్ 
ఓ. క. త. బ. ఓ. మానడు కేడున్ - ఉ; ఫీడు మానడు _ ల. 

£8్కీ. 1. కిం గడవ - చెక్కు (పతులు. 



55. ఆ, 

గ్ 

శీ66. వ. 

శీక్7. శే, 

68. క. 

శి59. వ, 

లకరి. 

లి5T. 

శిర. 
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నీశనూభవుండు *నెజిగుజి యొబజుంగమీ, కీయెజింగయెటింగ యతని 

నేలచెప్స 

మనయుపేతవలన విను వాంటిజూద౦బ, నేండు గయ్య మయ్యె నృపవ శేణ్య. 

ఇంక6 బళ్చాత్తాపం బుడిగి ధీరుండ వై సమర్యవకారంబు విను మట్టియెడ 

ఫీమసేనుండు "భవక్సేనాసాగరంబు పాయ వడం దణీమి చొచ్చి దుళ్ళాస 

నుండును దుర్విషహుండును దుర్ముదుండును దుస్సహుండును జయుండును 

జయల్సేనుండ.ను వికర్ణుండును జితనేనుండును సుదర్శనుండును జారు 

చితుండును సువర్ముండును దుష్కర్జుండును నొక్కచో నున్నం గనుంగొని 

యక్కుమారులం చాఃకిన, 

వారలందటు నొండొరు( జేరు వేరం,కేలిలిచికొని వీణ ననుచెంచె భీము. వీడీత. 

కిడొంటి యగపడ్డ *చోటన యుక్కడంగం బొదిషి క్చంపుద మని 

కీరుతిస్సు రణ 7చ్చస్తి 

ఉ|గ|గవహాములు లయశకా,ల|గవాపతిం బొదువు[ కీయ నలఘువీ[ క్రమగ 

ర్వా గవామున "ముట్టికి రిపు,”ని| గవాలంపటుని ఖీమునిం జటులీగలతిన్. 

ఇట్లు నీకొడుకులు చతురంగబలంబుతోడం జుట్టుముట్టిన వృకోదరుండు 

సంతనంబున బొదలి సారథిం గనుంగొని నీ నీరథం బిచ్చట నిలిపికొని 

యుండు మని నియోగించి గద వుచ్చికొని ధరిణికి లంఘించి. 

1. నీతి యుక్తుడు గామి = ఉ. వ. చ. జ. క. 2. యొరుగ మిట్టు లగుట - ఈ. ఏ; 

యెరుగ మీట్లు లతని = “పెక్కు (పతులు. ఏ, జూదంబు = "బిక్కు (పతులు. 

1. భవ క్సేన పాయవడం = "పెక్కు ప్రతులు. 

1. వీలుచుకొని = పెక్కు. (పతులు. ౨, సను _- ఐ. థు. మ డంకనొం ఈ 

డితడునొం = ఓ; నిటకు = చ; డిచట = జ. పె. నొంటినగ _ పెక్కు (పతులు, 

4. చోటనె = ఉ. జె. ట. డ.త. ర్. పట్టు _ చెక్కు (పతులు. క, మహే -క. 

న. బ. 17. మెరసి = ఇ. ఎ. ఐ. న. లు మరయ - జబ. మ. 

ళు ళు న! లు 

ఏ. మతిన్ = గ. ద. 



కర్ 4 

860. చ. 

ల61. క. 

62. క. 

వ6ల, ఆ, 

లిరిశీ. క, 

865. కే, 

860. 

861. 

862. 

868. 

864. 

865. 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

కవిసి 'యుగాంతదండధరు కై వడిం గోలు మసంగి కుంభముల్ 
సవులఃగ6 దుండముల్ దునియ. ; ఓక్కొలు 1వక్కలు గాంగ దర్చముం 

జవము బలంబు జీనాప్పంగ గజంబుల (వేసిన నెత్తు లొల్క_6గా 

నవి *వడె ఛాతుని గ్టృరమయాచలవం క్తుల 4భోేలి 5మేదినిన్. 

అరదంబులు పొడిపొడి యె, వారులోగవు లు నుగునూచ మై 2ము త్రపుంగా 

ల్వురు కసిదురుప ల పడ ని,ష్టురగతి వివారించె వాయుక్నూనుండు 
6/దతోన్, 

"పెక్కం[డతోడ నిమ్మెయి, కనొక్కరుండ జీరథమ్ము డిగ్గి శయురవడిం జని చే 
రుక్కున6 *బోరుట 5నూడంగ, నక్క మె యుండెం గార వాన్వయముఖ్యా. 

భీమసేను నపుడు వెక్కుబలంబులు, పొదువు "బెటి(గి |[దుపదపు త్త కుండు 
శ స్త్రగురునితోడ సరభసవృ త్తి మెం బోరిపోరి యుడిగి బుద్ది *గలంగ. 

భూరేరయంబున నద్దేసం, 'దేరు వజపం బనిచి యతనిితేరిపయిం ద 

త్వాిరథిన కాంచి శోకము, కగూరన్ గద్గదికనెలుగు గుత్తుకం దగులన్. 

ేఆర్రుం డై యవ్విళోకుని నడిగె ఖీము.,జెచట నున్నాడు నాయొడ 
2లట్టు (పాణ 

1. యుగాంత్య - పెక్కు (పతులు. 2. నొంప -ఎ. మ. ల;నొవ్వ -గ. లీ. వడి= 

చెక్కు (పతులు. 4. బోలె _ పెక్కు (పతులు. ల. నత్తరిన్ - న. 

1, బలము = ఎ; గముల్ యు. డ. 2. మొత్తము - ఊ. ఐ.ఘ. 8. సావగ 

నొక్కటి విస్ఫురత - ఈ. 4. ష్టురుండై వివా_ఒ.ఖ.యు.త. 5. నూనుండు 

గదన్ - ఇ. ఉ. ఊ. డ. త. ల; నూనుండు దగన్-వ. ఘ. చ. ద. బ. 6. "వె వెలు 

చన్  ఐ. మ; వడిమిన్ = ఓ. 

1. నొక్కరుడు = "పెక్కు (పతులు; నొక్కరు డై రథము = ఓ. ల. లీ. రథంబు = 

"వెక్కు (పతులు. లీ. ఉరువడి _ పెక్కు (పతులు. 4. బొదువుట = పెక్కు 

(పతులు. రీ. నూవర కక్కజ మె = ఉ. జొ. ఘ. చ. 

1. నిట్లు జం "పక్కు (పతులు. ఏ. కలగి = చెక్కు (పతులు. 

1. బలంబున = గ. 2. నొగలవై సారథి = ఆ. ఓ. న. శ. లి. రథిని _ పెక్కు 

(పతులు. 4. గూరగ _ పెక్కు (పతులు. 
é 

1. ఆరు డయ్యవి - అ. న ఆర్తుడగుచువి_డ. ౨, లిట్లు = "పెక్కు [వతులు, 



868. వ. 

869. క. 

870. వ. 

శీ71. క. 

866. 

67. 

468. 

869. 

పగ]. 
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నహీత మె కియుండు నత. *డొకచందమైన నేమిగతి. బోదు కీనక్కట 
కయెబటు(గం జెపుము. 

అనిన విళోకుండు ధృష్టద్యుమ్నున కి ట్లనియ, 

గొదగొని ఛా ర్హరాష్ట్రు అతిఘోరవిధంబున( జుట్టుముట్టిన 
న్మదమున చేరు డిగ్గి వారిణంబుల వై ( *జనుసింవామో యనకా 
గద గొని నన్ను నియ్యెడ నకంపితనుస్థితి నిల్వం బంచి బె 
ట్టిదముగం జొచ్చె నాహవీపటి్టుండు భీముడు వారోనై న్యమున్. 

అని *ేయవ్వల నెజింగించిన నతండు. 

॥ ఇ dl . అవ ధ్ర ష్టద్యుమ్ముండు బీమ సేనునవం దోడ్న్రఢుడు గ 

సం 6_79-_81 

కడువడి. జని యంతంతం, బుడమి( బడినక రులేగములు *వెరలుటక తనళా 

కివడముడి *ేయరిగిన తెరు వే,ర్పడం గని వేవేగ రథము వజపవెం గదియన్. 

ఇట్లు కీమునేను. జేరం బోయి. 

125 యేను. గూడవచ్చితిం, బదీలుండ వై పోరు మింక బకమర్గన యీ 
కదిసిన వీరుల కినెల్సం, గుదియించెద *ననుచు( గవిసె గురుీ్వికతివయిన్. 

8. యుండ - పెక్కు (పతులు. 4. డొక్కా - వెక్కు (పతులు. 5. నక్కటా - 

చెక్కు. (పతులు; సకలంబునె _ రు. అ; నకలమునె - ఖ. 6. యేను - బ. 

1. అనిన విని = చెక్కు. (పతులు. 

1.వపయిం ఎవ. వి. బడు ఎ. చ. లి. యియ్యెడ న్నను = చెక్కు (ప్రతులు; 

యీయెడన్నను - ఎ. ఐ.ఘ. చ. త, వ. 4. గరిష్టుష్టు న, మ. వ. 

ర్, నై న్యముల్ = అ. ఈ. ఘ.ప.ల, 

1. నియోగించిన నతండు = ప. 

1. గముల = "పెక్కు (పతులు. ౨. పోరుట = ఎ. కి. వడి నడరి యవుడు - ఆ. ఓ. 
వ. క. యడరిన _ పెక్కు (పతులు; నడచిన _ ఉ. జౌ. చ. ద.ల. 5. శేరు 
వరెపెం - పెక్కు (పతులు. 

ఇది = ఊ. ఎ. ఐ. ఓ. మ.వ. 2. లంబె = ద. మ.వ. లి. నెలను = "పెక్కు 

(పతులు. తీ, నంచు = ర్లు. ట. బ. ల. వ్. బలములవెన్ = ఇ; బలము -_ ఈ. 
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72. క, 

878. వ, 

874. శే, 

8ీ75, వ, 

876, క. 

877. _వ, 

872, 

878. 

శీ74, 

878. 

877. 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
| 

అ తృటి నీతనయుం జెలు6, గె త్తి రథికవరులతోడ నిట్టను నీదు" 
ర్వృత్తుని. బొదువుండు భీముని,యు త్రలపా టుడుపుకడంక నుడుపుండు 

గడిమిన్ . 

అనిన విని యోధవీరులం గుమారులు నొక పెట్ట ధృష్టద్యుమ్నుం బొదివిన 

నతండు( [(దోణద _త[పమోవానభాణంబున వారి నందలి నిశ్చేష్టితులం 

జేసిన నప్పుడు దప్పిదీర్చుకొన నెడగని యనిలనందనుం డొక్కమడువున 

మధురశిశిరే1ేజలంబుల. బానంబు సేసి యుల్ల సిల్లి యాదుపదపుత్తుం గూడి 

కొనియె నట్టియెడ నాచార్యుండు గయ్యంబు “'నీయుమునునమున ధృష్టద్యు 

మ్నుండు దొలంగిన ఇఆజుపిం గదియం బాంచాలపతి దటిమీన నప్పు డగ్గు 

రుండు నవ్వుచు. 

అ(స్త్రువర్షం౦బు6 గురియంగ నతడు పూర్వ, వై రబంధంబుకతన దుర్వార *మైన 

యతనిరోవంబు నై రింప నలవి గాక, జడిసి పోయిన నాతండు శంఖ మె తె, 

ఇట్లు (దోణుండు (ద్రుపదుం చెరల్చి ధృష్టద్యుమ్ను చనినవల నరసి తదీయ 

(పమోవావమార్షణమూర్చితం బయినశూరలోకంబు నాలోకించి కరంటు 

రయంబునం బోయి, 

వినుత! పజ్ఞాబాణం,బున మోవానతాణశ క్రి వో జేసిన సం 
జనిత ప్రాణోజ్ఞ్వలు లై, యనికిం (గమ్మటం *గడంగి రయ్యోధవరుళ్ . 

ఇవ్విధంబున నాచార్యు[పాపునం జేసి యేచి నీకొడుకులు వవన।దుపదుల 
కొడుకుల్నవె వడరినం గని యుధిష్టికుండు గేక్రయు ోలేవురను (డౌప'చేయు 
లను ధృష్ట కేతునిం జూచి మీ రభిమన్యుండు ముంగలిగా రథంబులు నజపి 

లీమసేన ధృష్టద్యుమ్నులకు. దోడుపడుం డని పంచిన, 

1. పాటుడీపి = అ. ఆ.ట.న. వ. వా పాటడ(ణ)చి = ఇ. ఎ. ఘ. చ.ల.న. 

1. జలంబులు ఆ "పెక్కు [వతులు. 

1. మయిన _ఎ. న, £. దరోవంబు - ఊ; వెరంబు యు; కోపంబు = వ. 
లీ, పొతిన = ళ. మ. 

1. [వతిజ్ఞ ము 2. గణంగి = పెక్కు (పతులు. 

1. లేవురును _ "పెక్కు వతులు. 
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878. క. ఆేపన్నిద్దలు నై న్యా,”టోపస మేతముగం కిగవియుడును శాంచాల 
య్మాపాలసుతుండు, ఫీముడు నేపారిరి నీదుసేన యొసకం *ఉబడలూన్. 

8/9. వ. తదవసరంబున. 

880. తే. * కందు. గయ్యంబులోన నరాతిభయద, బాహువి[కమ నీ విట్లు పాదచారి 

వగుట *వల దని కకేకయునరద మెక్క-(, బనిచె భీమునీం బాంచాలపతి 

మతుండు. 

881. క. అప్పుడు మధ్యందినమున, 'నాప్పి నయినుీతోడం 8జాల ేనొరగ్వచ్చి గుటుం 

డప్పాండవబలమూలవై (, "దెప్పదెరలం గురినె శరతతిం దీ|వముగన్. 

5588. చ. కనుంగొని పార్షతుం డపుడు గట్టుపకా నయి వీ(క6 'చాంకినం 

దునిమె నతండు తద్ధనువు. దోడన పెక్కుశరంబు లేసె నా 

తనిీ'మెయి నొండువిల్లు [దుపదఉితిపాలసుతుండు |గక్కునం 

గొని శరిస_ప్పతిం *గురిసి కోపము. *బెంచిన నాతం డు[గతన్. 

888. క. ఆవిల్లు [(దుంచి శౌదర,సావే!ళం బొప్ప పనాలుగమ్ముల రథవా 

3వశివలిని సూతు *నొక్కాట, దేవగణము వొగడ కవసుమతిం బడ 'నేనెన్. 

5'/0. 1. పన్నిరువురు - అ. ప. బ. 2. టోపముమై తమ్ము - ఎ. చ. ల. గలయుడు- 

ఎ. చ. 4. బెసగన్ _ పెక్కు (పతులు; బడగెన్ - ఈ. ర. 

880. 1. క్రందుకయ్యంబు -మ. ల. ళ. వ. ద(త)గ- ఈ. ఏ. వ. లి. నాతని - యు; 

_కెశేయు ౬ డ. 

58]. 1. నొప్పారిన భాను -క.వ.ళ.ష. ౨. తో(టిడి - ఆ. ఉ. ఒ. జొ. గ. చ. ద. 

న. లి. జూడ _ అ. ఇ. ఐ. ఖ. ట. డ. త.ప.బ. మ.ల; సాటి - ఆ. ఉ. ఒ. ఓ. 

జె. చ. దంవ; భంగి - గ. 4. నె(న)ర-ఏ.న. ర. వ(చ్చెచ్చు _-ఉ. ఎ. ప. 

ఘ. చ. ద.న. మ. 6. పయిం - అ. ఏ. గ. ద.వ. 7. చేప్పలు చేల గ. 

వ5ి. 1.వయి=-జ డ.త. ద. 2, పంక్తులం = వ. లి. గురుని _ “చెక్కు. (పతులు. 

4. వెంచి, చెచ్చి, పంచి - అని పాఠములు. 

లి88, 1. కమ్మెనగ = ఓం శంబునను వ. లి. నాల్లు శరములు ౬ బ. లి. వోవలి నూతుని _ 

గ; వోవలి నూతు- జ. 4. నొంటను క. ద; నొకొటను - అ. ఇ. ఓ. ఊ; నొకంటన్ _ 

జ. 5. వనుమతిని వ. 
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64. మ. 

885. కే. 

66, వ, 

లీర్!. క, 

888. క, 

$64. 

లిరిక్, 

887. 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
లీ 

విరథుం డ్రై యభిమన్యు శేరిపయికిన్ 1వేగంబ పాంచాలభూ 
వరసూనుం డరుగం దదీయబల మోర్వం జాల కొర్కుమృడి౯ ౯ 

మరలం వాజి నతండు బాయుిపుతు(డుక౯ా మానింప *మానింప న 

ప్లు రథానీకముతోడ భీము. బొదివె౯ భూమీశ్వరుం డుద్దతిన్. 

ఎవి ధ్వ)స్టద్యుమ్ముండు (బోణుణితో యుద్ధము సేయుట ఐ= 

నం, 6_783_67 

అంత నొం డెక సారథి యతిరయమునం జటులవాయమనుల. బూన్స' 

బాంచాలిసుతు(డు 

దనీరథమునకు |గక్కున( జని పరా|క్ర,మాభిరాము డై గురునివె 
నడ 6 * బెలుచ. 

ఇట్లు ధృష్టద్యుమ్నుండు గడంగి యెప్పటియట్ల కుంభసంభవుతోడం జెనంగు 
చుండ ఖీమ సేనుండును,. 

తన'యరదంిబు విళోకుండు, గొని వచ్చిన *నెలమి నెక్కి [కూరోత్సాహం 
బున౭ దను బొదివినదుర్యో,ధనుమీంద నిశాతవిశిఖతతి *నిగిడించెన్. 

క రుపతి *యొకనారాచం, బురమున కీనాంటింప ధీము( డు గత 3చ్చేస్పన్ 

గురుత రకర తయంబున(, గరములు వకమును నా(ట6 * గౌరవనాథున్. 

1.వేగంబె = ఊ. ఏ. గ. ఘ. జ, వ; వేగంబు - ఓ. న. మ.వ. 2. సుతు డన్మా- 

“చెక్కు (పతులు. లి. కోపించి య- అ. ఏ; కితెం(చెచి - ఉ ఎ. ఒ. జొ, 

చ. ద. ల. 

!. విభుడు శ. మ. 2. రథంబున [గక్కున = అ. ఏ. ఐ. ఓ. ఓ. జొ. ద.న. మ.ల. 

8. నధిపా = - పెక్కు (పతులు. 

|| యరదమ్ము =మ. వి. బపవి=ఎఐ. లి. యరద మె_- ఈ; నెక్కి యపుడు [కూ వ 

ఏ. ఓ. జె. న.వ.ళ.వ; నెమ్మి -ఐ.మ.వ. 4. గురియించెన్ = వ. జ. చ; 

గవియించెన్ - ఘ; బరగించెన్ = ఎ. జ. వ; నిగుడించెన్ - పెక్కు (పతులు. 

1. యు నొక్కనారసము - ఇ. ఈ. వ. 2. నిగుడింప- ఏ. శీ. చేయన్ _ 
ఐ. మ. వ; నినిచెన్ _ రు. శ. గురుపతిని _ పెక్కు (పతులు; గురువతి శర - 
ఖ-ఘ.వ; ఉ (వు) రువడి రు. డ; గురువరు (ని) = త బ. ర్. (త్రయమున - 

ఉ. ఎ. చ. త. 6. వకరబు = పెక్కు (పతులు. 7. గౌరవనాథా = "పెక్కు 

(పతులు. 
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చాని కతండు చలింపక వృకోదరువై వివిధీశరంబు *లేనె నతనితమ్ములు 

దలకడచి యాఫీమసేనం క్పటట్టికొన నుత్సహించి యెప్పటియట్ల కబెట్టిదంబు 

గాం గవిసినం గని యక్కు_మారుల నభిమన్యు। చదౌపదేయులును ధృష్ట కేతుశేక 

యులునుం దాంి రట్లు వారును నమ్మారుతియుం గూడి దారుణభంగిం 

దజుముట నై రింపం జాలక. 

విటిగి భవత్సుతునివవాం, బజిముఆి6 గనుకనిం జనంగ ననిలనుతుం జ 

_కైఅ 1శెగచి వగచె వా రందటు6 దనచే. జచ్చు టపుడు దప్పుటకు( 

గడున్, 

తమ్ముల "దోలిన నతిరౌ, (దమ్ముగం గోపించి యన్న దలపడియెను సై 

న్యమ్ము౯ బురీకొలిపికొని రభ,సమ్మున ఖీమాది యోధసంఘముతోడన్. 

అపరావ్హాసమయనమున కే ట్టుపమాతీతాతిఘోరయుద్ధం బయ్యె౯ా 

రిపుభయదభుజుండు భీమున, కపరిమితబలుండు గురుధరాధీశునకున్. ... 

తదవసరంబున. *ేబొదివి వికర్దుండు. జితసే నునుండు.( 2బార్టుపుత్రు త్రుమీంద. 

గవిసిన నతడు విక ర్టురథ్యంబులం గూల్చి యాతనిీ*పయి. గుెప్పెకోల 

కరిక్రువది నాంటింప నరదంబు డిగి భీతి యూన నాతడు చి|తసేనురథము 

చె కేంగె | చౌపదోపట్ట పట్లు లేవురు భీమునకు నడ్డపడి కురునాథుం చా 

1. కరగి _ ఐ. క. యు; దొలగుటయును - ఒ; బొరియుటను ఓ; దొలగిన = 

ల. 2 కొల్పుకొని _ చక్క |1పతులు; కొల్చికొని ౬ ఇ. ఊ. న్్ 

1, నిట్లు - పెక్కు (పతులు. 

1. నొదవి _ "పెక్కు (పతులు. 2. పాండు - పెక్కు ప్రతులు. 

ఒ. ప. ల; మేన _ పెక్కు [పతులు; వైని -అ్మి ఓ. 4. లిరువదే న 

పశ్తువురును - చెక్కు. (పతులు. 

i Ww) న 3 eX = 
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894. క. 

895. ౪, 

896. వ, 

శీ97. సీ, 

894. 

- 895. 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 

మేనుశెత్తురు వజ్టుగా మెలుంగుటమ్ము, లేయ వారలం కదలపడి 
యేనునార 

సముల రారాజు "వో చేసి సరభనముగం, *దటిమె గాంగేయు. డరినేన 

దజియ' జొచ్చి. 

చొచ్చి చతురంగేవితతులు, విచ్చునటులు సేయుటయును వివ్వచ్చుండు వే 

వచ్చి తలపడిన బురికొని, యచ్చట నిరీవాంగు నట్టలాడం *బో లెన్. 

ర_క్రనదులలోన రథయానపా[తముల్ , వజసి యోధవరులు వావుబలము 
"వలయ సమరశేళి సలిపిరి !ళూరత, నేచి కడంగ యోల రాచి రాచి. 

అంత నరుణకిరణుం డన్వర్థాభిధానుం డగుచు వచ్చిన వేగిరపడి వాయు 

నందనుండు నుయోధను నేండ సమయింతు ననుసంరంభంబున నతనికి 

సమ్ముఖంబుగా6 దేరు వజపించి కదిసి [కోధ మోదంబులు మనంబునం జెనం 

గొన నతనిం గనుంగొని, 

కడు. బెద్దకాలంబు గాంతీంచి యున్న యుత్సవ మిప్పు 

1సమకూర దైవ మిశ్చె 
గొంతిసంకటపాటు( గోడలిబన్నంబు6 దిర్నెద6 గృష్టుండు దెలుప నీవు 

సరకు సేయమియును సభలో నులూకుని. బంచి యాడించినపరుసోములును 

శీగక్కించి *వీరంబు ర్దకించుకొన నీక తెగంజూడం గాంచితి మగతనంబు 

6. సరివది, నరిబది, వెనబది, వడిబది, నిరువది అని పాఠములు. 

7. నోనేని - చెక్కు. ప్రతులు. 8. దరిమి - “వెక్కు ప్రతులు. 

1. వితతుల _ కొన్ని పతులు. 2. వాగుల - పెక్కు (ప్రతులు; లి. బోలెన్ _ 
న. వ. జారెన్ - ప; జొచ్చెన్ _ వ, 

1. ఘోరత  ఐః ఘోరతరా[గవామున యోధు లార్చియార్చి-ఉ. ఎ. ౨. లార్భి 

యార్చి - చెక్కు (పతులు; లింత గదిసి _ ఆ; లెల గదిసి త; అల నార్చి శ. వమ; 
య ౧ 

లాడి యార్చె _ ల; లేచి యార్చి - వ. 

1. నమకూర _ అ, గరు. ట. ల. దనము - ఎక్కు (ప్రతులు, లి, (గక్కించి జా 

చెక్కు (ప్రతులు, తలచి నీఎ ఖ. రు.ట.ల.. కీ. బిరుదం(పుబు = ఉ. త. బ. 
రీ. దక్కించి = ఇ. ఖ. బీ. 
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తే. గలిగి మగుడక నిలు మని పలికి యుగ,గతి నెదుర్కొని 

రథతురంగముల సూతు( 

జంపి చాపంబు 7 దుంచి విస్ఫార కేతు,దండ మే_డెజ నటిశె 

కీముండు కన్పెలంగి, 

8968. ఉ. వేజొకవిల్లు "పుచ్చికొను *వేగముశీలోనన కౌరవేందూోమై. 

దూల వృకోదరుండు వదితూపులు పాములు పుట్టలోనికిం 

దూఆినయట్లుగా. |బబలదోర పలి క మేర్చడ “నేయ 7నెమ్ముల౯ా 

గిలిన మూర్చ వచ్చి యొజగెం దణ చై రుధిరంబు [గమ్మంగన్. 

899. వ. అట్టియెడ జయ।|దథుండు రథికవరులతోడం గడంగి వడముడివ] నడరె 

నప్పుడు కృపాచార్యుండు దుర్యోధను. దనరథంబుమీదం' బెట్టికొని తొలం 

గం గొనిపోయె నభిమన్యుండును (చౌవదేయులును గెకయులును కీమారు 

తిని 3మీఆి వై ంధవుం దలపడినం జి|త్రసేనుండును జిత్రుండును జ్నితాతుం 

డును జారుచి[తుండును మలోచనుండును నందుండును నువనందుండును 

'కౌ|దంబుగా సౌభద్రుం బొదివిన, 

400. క. బలియుం డగు1ేపార్థపుత్తుండు, వలనేర్పడ నొకనినొకని వడి వై దైద 

ముల 2 చేసి నొంస వారలు. దల(కక వెన ముంచి ర్యోన్త్ర ధారల నతనిన్ . 

6. నిలు మన మగుడక - ఈ. 7. దునిమి- ఇ. 68. గనలి- 9. ఈ; చె(చృలగ- 

"ఐక్కు. (పతులు. 

90. 1. పుచ్చుకొని = చెక్కు (పతులు. 9. వేగమ = ఒ. ల. వ వేగమె - ఈ. 

లి. తోడన, తోడను, తోడుత, తోనన, పొటున = అని పాఠములు. థీ వె - ఈం 

ఎ. శ్. దర్భము-వ. క. మీరి- వ. 7 నమ్ములన్ - “వెక్కు (పతులు 

యిమ్ములన్ ఎ నే. 

899. 1. బెట్టుకొని - చెక్కు [పతులు -2. మారుతి మీటి - చెక్కు (పతులు. లి. మిగిలి = 

=p గ, ఘు. ద; దల కడి = 00 

400. 1. పారు = క్కు (పతులు; పొండుపొ[తుడు అ. ఏ. గ.ద. 2 నొప్పించిన 

@ 

వారలు = పెక్కు (పతులు. 



Y 

| 405. వ. 
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401, వ, 

402. చ. 

408. వ, 

04, ఉ. 

409. 

403. .. 

404. 

శ్రీమదడాం ధ్ మహాభారతము 

సహోదరులకు సహాయత్వంబు సేయం బూని మున్ను విరథుం డై పోయి, 
నవా డగుటం జేసి. 

-తణీమి వికరుం *డపు కీతను. దాశిన నాయభిమన్యుC డలి వి 
మ్య. Go 1 

ట్ర విలు |దుంచి సారథి వడం దురగంబుల జావ తిస్ప్స్సి [కొ 

'మ్మెలుంగులతోడం దద్ధ్వజము మేదిని. గూలంగం *జేసి యంగముల్ 

గిరకొన జాణముల్ నిని. ేలిమెయిం బటుదర్ప మేర్చుడన్ . 

ఇట్లు నొచ్చినవికర్లుం గనుంగొని కురుకుమారు లొక్క_వెట్ల కవ్వడి!కొడుకు 
య ౬ లు 

- చె కీనురవడించిన. 

పవురుచొపచేయులును "నే _డ్లెలి నాతని కడ్డ మె తురం 

కావలి నొంచియుం బడగ లన్నియు' దుంచియు నంపవానలం 

చేవ సెడంగ ముంచియునుం 'జేడ్పడం "జేయగ నీతనూభవుల్ 

'వోవక వారితో మజియుం బోరరి శసిగ్గున బీర *మెక్కంగన్. 

అట్టియెడ నకులనందనుం డగుశతానీకుండు బహు పశారబాణంబుల వివిధ 

వి|క్రమ।|కీడ సలుపుబలుపు. గనుంగొని కేకయపాంచాలపతులు బాసట మొ 

చటులతరతురంగమాత ంగ స్య ందనన ందోవాంబులం బఅపి కడిమి నెజపి 

రిప్పరుసునం |బతివీరుల నలుముటయు నప్పుడు పతంగుండు పళ్చిమాచల 

శ్ళృంగంబు 1మయుంగుపడు టయుం జూచి గాంగేయుం డంత్యకాలకా 

లాక్ళతిం గడంగి పటువిశిఖపి కానంబుల వేడిమి సూపి యమ్మోహరంబు 

దరల్చి తనమొనల మరల్చి కొని సమరంబు సాలించి శివీరంబున కరిగెం బాండు 

నూనులును మేనులు వెడవెడ చెమర్చ విడిదలకుం జని రని యిట్లు సంజయుం 
ఢా అవదివసంబునావావంబు తెజం గణ్ంగించె నప్పుడు. 

న. డంత ఈ. ఏ. లింవడ్ అజ లె. జేసీ =. పెక్కు పతులు. క. నేసి - 
శ్చాక్టు గా (పతులు. 

1. భట్ _ వక 
లు 

ఠా (పతులు. ౨. నురువణించిన _ చెక్కు. [పతులు. 

1. గావలి _ చెక్కు. [పతులు, వి. మివుల ఆ. ౨. సిగ్గును. _ చెక్కు. (పతులు. 

. ఉ మెక్కగాన్ బ్బ 

405, 1, మరువు = “పెక్కు (పతులు. 



406. 

407. 

408. 

409. 

410. 

406, 

&08. 

409. 

410. 
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క. కిమ్మీరోమర్దనునిచే, *నిమ్మెయి *నోటారం బెక్కు*లేటులు వడి ద 

ర్స మ్మెడలి మూర్చ మునింగియు., (గమ్మఅ. గురునాథు( : 

డెట్టు[గడంగనొ యనికిన్ . 

వ. ఆని సళకెతుంకంబుగా. బలీకిన. 

ప్ «lad ఏ ఉ. భూరితపోవి శేష పరిపూర్ణ మృదుస్థి కహవృూత్కరండవి 

తిస్తార్రకే ని వొనతం (తోఘనసార వీధాపరమాభిరామ శే 

ఖారమణీయ లోకహిత కారిమపోకరణీ య ఘోరనం 

సారదురామయా'పదవసాయక నిత్యీిఫల! పదాయశకా, 

క్. పారాశర్య| పముఖో, దారమునీం। దాంతరంగ 'ధామాంతర్వి 

“స్ఫారి వభాో*పటలీవి, స్తారోజ్జ్వలీదీపోరూపీ తా న్తవనీయా. 

మాలిని, *అసురకీదళనలీలా వ్యా _ప్తోదీపారళోచి 

ర్లసితక్పరళుగా ఢా లం*కృత | పౌఢము [దా 

1. వైరి చేతను _ అ. ఏ. ఘ. వ. 2. నెమ్మెయి, నెమ్మియు, నమ్మెయి - అనీ 

పాఠములు. 8. నోనాట - చెక్కు (పతులు. క4నేటులు = ఆ. న. ళ. వ్య ల్మదులు = 
ప. ర. గణగ = పెక్కు [వతులు. 

1.ముని-గ.ద. లి. పూత - పెక్కు [వతులు; పూరిత నుస్టిర; పూజిత నున్ఫిర = 

అని పాఠములు. లి. సార - ఏ. జ.రు. త. 4. విలాన ఈ; విమాన - మ. 

5. నుదారన = ఎ. జె. చ.ద. 6. లోల గుణాభిరామ కే _ ఎ. జౌ. ద. 

7. రమణీయ _ ఊ. ఘ. డ; మహనీయ _ ఇ. 6. దవాన _ అ. ఏ.గ.ద; పరమ _ 

ఉ. 9. సుఖ = "చెక్కు. (పతులు, శుభ = ఓ. బొ. చ. మ.ల; విభూతి నాయకా ఎ. 

1. ధర్మాం తర్వి - ఎ; ఛామాతురవి - ల; ధామారుత = ఒ. 2. సొర-ఎ. చ. డ. మ. 

ల, తమః ఎ శ.ష. 4. వటలీ _శ.వ. ర్. విస్ఫారో = ఎ న. 6, దివ్య లు 

జెౌ;దీవ్త- ద. 7. వావన _ ఎ. రూపిత = బి. ర. సం స్తవ = ఇ. ఈ. 

l. అసద్భశ ఘన 9. 2. దశన = అ. శి. వ్యక్త = ఆ వ్యావ్ర-= పెక్కు (పతులు. . 

4. దీపాభి _- పెక్కు (పతులు; శేషాభిరామ = ఎ. ఖ. చ.రు. ట. డ. అ ర్, పరమ - 

"పెక్కు (పతులు; వవాన, గహన, చరణ ౬ అని పాఠములు. ర. గండా = ఇ 

7 కృతి అవ; కృత = పెక్కు (పతులు. 



t44 శ్రీమదాంథ మహాభారతము 
Ww 

క ్రసనమహిత కలాాహో (పస్ఫురతా గాంతేీ*వ్భాద్యా 

సాసనసురఖిజేవిద్యా హంస1ినా దై కపివేచ్యా. 

గద్యము. ఇది (శ్రీీమదుభయకవిమి త్త కొమ్మనామాత్యపు త్త 

బుధారాధనవిరాజి తిక్క.నసోమయాజి (పణితం బయిన 

(శ్రీ) మహోళథారతంబున ఖీష్మ్రపర్వంబునందు 

ద్వితీయాశ్వాసము, 

8, వ్యసన _ ఈ. ఒ. న, స; (పనరతులిత = వ. 9. బాహు _వ. న, మ బాణా = 

ఎ. చ; ధారా ఎడ. " 10. విద్యా - ఐ. 11. వ్చాద్యా - ఖు వంద్యా = న. 

12. భావై_త = ఈ; సారైక నళ చెవైక ఎల. 18, విద్యా - చ. 



శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

ఫీష్క పర్వము - తృతీయాశ్వాసము 

క. (శ్రీవిలసనత్వ1గురుగా 
రీవిభ మిరమ్యచాతురోస్వీక తస 

దావ నిరుపాధికానం 

'దావహాకరు కరానుభావ వారవారనాశా. 

ఎట్ భీవ్య గాంధా రేయల నంనాదము *_ 

నం, 6.760 

వ. దేవా వై శంపాయనుండు జనమేజయున కి ట్రనియె. 

"తే. భండనంబున6 'దనయుండు గం డడంగి, £పోక విని తీ వీఖభేదంబు 

బొంది యంది 

కాతనూభవుం డప్పు డాసూతపుత్రు, నడిగె నుత్తరవర్తన మాదరమున. 

వ. అడుగుటయు నతం డతని కి ట్లను నా(టికేయి గాంగేయుతోడ గాంధా 

శీయుండు. 

1. గుణగారీ యు. డ. వ. 2. చారు చాతురీ _ మ. వ. లి, విశుత - కొన్ని పతులు. 

4. ఇణాసనాథ _ అ. 

1. తన తనయుండు గణగి పోక _వ. 2. పోవ నతితీవఖేధంబు = వ. లి. వేదన _ ప. 
ళా 

1. కి ట్లనియె - శ, మ. కొన్ని పతులు. 
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10, 

10. 

భ్రీమదాంధ మహాభారతము 
హూ 

. మనము పూంచి పట్టి మొన లేర్చికొని పోవం, 
బాండురాజనుతులబలము కీగవిసీ 

గాసి చేయునదియు గాక నీముందట?, బవనతనయుచేత భంగపడితి. 

. నినుం గొని 7లిచెదం గుంతీతనయుల నని యున్నతల(పు దప్పించెదు నీ 
వనిమిషుల "నై నం 2జేకొన, వసోమొన వా రింతబలియు *రగు 

శుమి యొకో, 

. అనిన విని నవ్వి యత( డి, ట్లను నిం తన నేల నన్ను నని నాయొడ లో 
మినచోటు6 గలదె పెజయో, ధనికాయం జై న నకట తల(కదె చెపుమా. 

. పొండవుల 1జయింప నలవి *గా దని యెప్పుడుం శెప్పుదు నై న *నజలేక 
నీకు జయంబు గోరి *పోళద వగవ కుండుము. 

=: భీమ్బునిన వ్రనుదివనయుద్ద (కోయు == 
వావ @ 

సం 6_77_11 

. అన విని యూజడి ని|చ్వాజనితసుఖం బంది రేప జనపతి యనికిం 

జనుటయు భీష్ముడు బలమె,ల్లను నెజయంగ6 దీర్చి మండలివ్యూవాముగోన్ . 

. అందు నడుమ నరనాథుం డొప్పి యుండెం దమ్ములు. "దేయం గలదొర 

లును *సూలెల నిలిచి రంతం బాండవులును భండనంబునకు వెడలి రయ్యు 

|. యేర్చుకొని _ కొన్ని | పతులు. ౨. గలన, గలసి _ అని పాఠములు. 

1. జీరికిం గొనవని - ఒ. ఖ. రు. ట. డ.వ. ౨. గ్రైకొన _- కొన్ని |పతులు. 

8. యుండుదు వారు బలియు రగు - ఐ. మ. వ. 4. రశుమార్కొనగాన్ - గ. ద. 

1. దాకదె అ తలకనె, తలవదె _ అనిపొఠములు. 

1. జయింవ _ క్కు (పతులు; “లువ = వా. వి గా చెప్పుడుం, గామి 

యెప్పుడుం = అనిపాఠములు. కి. నోట లేక = ల; నోర లేక_అ, బ. వ. 4. చెనం 

గెద చ. వీ. శ. వ. 

1. రేప - వ; జేవు = నం(శకటలేఫయు_క్షరూపము). 2. వ్యూవాంబున్ _ పెక్కు 

(పతులు. 

1. తగురాజులు - ఉ.ణ. ల. నిరుగెలంకుల _ ఇ. 



11. ౩. 

12. వ. 

18. క 

14, వ. 

15. మ. 

ll. 

15. 

నీష్మపర్వము _ తృతీయాశ్వాసము 147 

థిష్టిరుండు మన మొనలం గనుంగొని వ,జవ్య్యూవాంబు కిగల్పింపు మని సేనా 

పతిం బనుప నతండును ద(త్స కారంబున *ేనై న్యంబు సన్నద్దంబు సేసిన నది 

పరబలంబు మెచ్చక తఆిమి తూర్యధ్వను శలెసగం చాంకె. నప్పుడు 

[దోణుండు విరాటుని (చౌణి శిఖండిని దుర్యోధనుండు ధృష్టద్యుమ్నుని 

మ (ద్రపతి గవలను వించానువిందులు యు ధామనుని బెక గాం డు రాజులు 

వీభత్సుని మార్కొనిర ఖీమసేనుండు గృతవర్మను సౌభ|దుండు చితనేన 

దుళ్ళాననవికర్టులను ఘటోత్కచుండు భగదత్తుని సాత్యకి యలంబుమని 

ధృష్ట కేతుండు భూరి శవసుని. “దేకితానుండు గృపాచార్యుని ధర శ్రసూనుండు 

(శుతాయువును బలువురు భూపతులు ఖీష్మునిం రీడలపడి రట్టియెడం గృష్షు 

నితో జిష్టుం డి ట్లనియె. 

భీష్మం డొడ్డన మేర్చిన బెడంగు సాల 
నొచ్చు గారవయోాధులయుబ్బు మెలసి 

న్భపు లనేకులు నామీ(ద నిగిడి రేను 

జిక్కు వటిచెద( జూడు మీయుక్కు_ ే-మ్పెట్రసి. 

అనీ పలికి గొనయంబు సారించి. 

జననాథులె బేల్లే, సిన వారలు నొక్క పెట్ట చెలగి ముకుందా 

ర్థునుల బటుబాణవర్ష 0,బున ముంచిన నార్చె నీదుపు|తబలంబుల్ . 

అప్పు డిందనందనుండు గోపించి మెం|చ్యాసన్త్రంబు (ప్రయోగించిన. 

అది యాబాణము లెల్ల "మాన్ని నరనాథాంగంబులకా గీజి యు 

నృదకుండాలహియాళి. గూల్చి ిరభసోన్మాద | కియ౯ సంభమ 

[పద మై మందర మంబుధిం గల(చుదర్శ్చం బొప్ప నొప్పించుడుం 

దదనీకంబులు వాణీ ఫీష్మురథ మాధారంబుగా నిల్చినన్. 

8. రచియింపు మని వ. 4. నొడ్డనయు దీర్చిన నది =ఒ.రు. ట. డ. వ. 

ల్. లు దిక్కు అదర, లు దిక్కులు దలంక(వడంకలు దిక్కులు పిక్కటిలం-అని పాఠ 

ములు. 6. మార్కొని - జ. 

1. మెరసి, మిగిలి - అని పాఠములు; దక్క-ఆ. ఐ. ఓ. వ. వీ. ళ.ష మడంఛి - వా. 
1. (దుంచి - ఇ. ఈ. ట.త. ష; మాన్చి - ర. 2. యావలీరథభటోన్మాద కయన్ _ 
వ; శి. రథ సమ్మర్షంబునున్ (వచ్చి ఖీ = ఇ. 
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19. 

బి0, 

18. 

19. 

20. 

em 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
నో 

1 త్రిగ_ర్తపతి మెద అయిన యమ్మహీపతులుం చెరలి తమతమినై న్యంబులు 

సన్నీ నెలవులకుం జని *యొదుంగుటయు గాంగీయుండు గడంగుటయుం 

గని రాజులతో రారా జి ట్ర్లనియె. 

ఛీనాసమేతు( డగునరు,వై *నొక్కండ భఖీష్ముం డడర !బలువిడిమైం దో 

జై నడవ వలదె యింతటిిిమానుసులకు *నేను జూడ మరలం దగునే. . 

అనిన విని యాభూపాలనికరం చాలంబునకు నూలుకొని 1నురనదినూను 

నిరుగలంకులం గూడుకొనియె నప్పుడు. 

. గురుడు విరాటుని కోదండ శేతుదండంబుల' (దుంచె శెండంబక ముల 

నతండు వేజొకవింట నాచార్యుమేనును సూతుని *మూం డేసినునిశి కా(న్ర 

ముల 2నొంచి ఘోటక ముల నాలుగింట కనోనేసీ చాపము సిడ మెడల కెంట 

నేసిన నత(డు ద న్నెనిమిదియమ్ముల విరథు( జేసిన సుతునరద మెక్కి 

. యతడు దానును గూడి వాలంపే వెళ్లి, ముంచుటయు. రీగుంభజుండు 

గోపించి దొడ్డ 
నారనం జేయ నమ్మత్స్యనాథతనయు, నురము వడి రిగాండి వీపున 

నుచ్చిపోయి. 

1 . ఇట్లు (కూరనారాచంబు బెట్టు దాకిన. 

lt. (తిక ర్త = పెక్కు తాళపత[ పతులు, ది, వైైన్యంబు లున్న = ఇ. ల. లీ. చేల 

కుం జని - అ. ఆ. ఓ. వ. శ: మ. వా. 4. యుదిగి యండిరి = ద. 5, యుండు 

గం డడంగినన్ - ర; యుండు గడంగినన్ - పెక్కు పతులు. 

1. నొకరుడ - కొన్నిప్రతులు 2. బలిమిమై - ఊ. న; బలిమిమెయి -'ఒ. బి. 
8. మానుసులకు ౬ పెక్కు [వతులు; మానిసులకు-వా. 4. వెనుక జూడ మరలం - 

ఆ. ను. వ; రణమునందు మరలం = ఇ. 

1. నుయోధను నిరు - ఉ. 8. నట్టియెడ _ కొన్ని పతులు. 

1. మైమూడు - బ. ౨. నేసి - కొన్ని [పతులు. శి. నొవ్వ జేసి, నెవ్వ నేసి-అని 
పాఠములు; నోంజేసి = ల. వ. శ. 4. గముల-ఐ.యు. మ. వ. ర్. నగ్గు 

రుండును మొనసి దొడ్డ - ఇ. క. న. 6. చాకి = ఓ. కర గాడి (అర్దబిందు రహిత 

రూపము) = వీ. శ. మ. 
గ 

1. నాటించిన వ; నాటిన = ఈ. 
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21. 

పవ, 

£లి, 

24. 

25. 

26, 

21. 

విది. 

29. 

బిర, 

భీవ్మపర్వము _ తృతీయాశ్వాసము 

క. కల్లును నమ్ములు విడుచుచుం (దైళ్లుటయును శంఖు జూచి ధృతి 

గలంగి జనం 

బెల్లను జూడ విరాటు.(డు, దల్ల డీమునం బాలి కిపిచ్చ దణ ఎన్యంబుల్ , 

వ. అట్టిసమయంబున శిఖండి గురుపు త్తుఫాలంబున( 'బటునారా చ[తయంబు 

నాంటించిన నతం డలిగి యొక్క పెట్ట వెక్కమ్ములం దురంగనూత కేతు 

చాపంబుల నుగ్గు చేసినం *బలకయు చాలునుం గొని నేల కికుణీకి పాంచాల 

నందనుండు సాళువంబుచందంబునం *గవిసి యశ్వశ్ఞామ 'యేయుజాణంబులు 

గృపాణంబున( ర దుంచుచుం గదిసిన నతండు కోపించి. 

తే. పలక పలీయలుగా౭ జేసి యలుంగు దునిమి, యొడల వాలంపపొది 

నింప నొల ల్సంబోక 

ద్రువదపు తుండు గరవాలు దునియ వె వృ నడుమ. బొడి సేసె : 

నాచార్యనందనుండు. 

వ. కిఖండియు సాత్యకిరథం బెక్కెం దదవసరంబున ధృష్టద్యుమ్నుడు. 

అటి ధ్య్రప్పద్యుమ్మునిబే దుర్కోధశుండు బిర డౌ పోఫుటు == 

సం. 6_78_4 

క. శరములు కురుపతి!మీ(దం, గురిసిన నత డతనిమేనం |గూర్యాన్ర్రంబుల్ 

సరభసమున నింపగ స,త్వరముగ నా|దుపదనుతు(డు దచ్చాపంబున్. 

వ. తుండంబులు గావించి. 

1. బలం బెల్లను - ఐ, మ. వ. 2. పడి పార(రె-వెక్కు ప్రతులు. కి. కలగా _ వ. 

1. చటుల(|కూర్భనారాచ -ఖ. న. ౨. బలుకయు చాలును - కొన్ని (పతులు. 

9. కురికి, శెగసి, కరిగి-అని పాఠములు. 4. గవినె = పీ కళ. మ. 5. జడియుచు ల. 

ఫీ శవ 

1. నాచార్యతనయుండు నగుచు దునిమె - వ. _ 

1. మేనం గురినిన - కొన్ని పతులు. 
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29. 

80, 

వే, 

ల, 

వీర, 

&0. 

శ్రి. 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
Wy 

న. 

. మజీయు నొకవిల్లు గొనుీన, శ్రెజపిన విరథుండుగం జేయ ధృతి. గరవాలం 

బుజక గొని విభుండు నేలకు, నుజికి యతనిమీంద నడశి నుగాకృతి యె. 

అట్టియెడ సౌబలుండు రయంబున ]నెయిది యన్నరపతిం దనిరథంబు 

మీదికి. కిదిగిచికొని పోయ సాత్యకి యలంబుసుని నలఘువిశిఖవృష్టిం బొది 

విన నద్దనుజుం డర్ద్చచం[దబాణంబున దద్చాణావనంబు *దుండంబులు నేసీ 

రీయంగమ్ముల వాలమ్ములు గీలించి మాయ లొనర్చి యతిఘోరంబుగాం 

'బేర్చిన నాశినివంశవరుం డచలుం డై “యెంచ్యానస్ర్ర|పయోగంబున 

నమ్మాయ మాయించి యతని వెగడువజచిన నతడు వెఅచబచి పజచిన 

నయ్యాదవసింహుండు సింవానాదంబు సేసి కురుబలంబులసయిం గవిసే 

నప్పుడు. 

. కృతవర్శ యేచి మారుత్కనుతుపయి దబుముటయు నత(డు 

నూతుని దురగ 

(పతతిం బడ చేసి మహో ,ద్దతి మార్గణమయము చ్చ దధా|తంబున్. 

ఇట్లు విరథుండును విశిఖీకతదేహుండును నై యతం డేదు వెరి(గి నట్లు 

నీదుమణంది యగువ్భషకునరదంబుమీ (ది కరిగె ననిలతనయుండును మనగజఘ 

టలవె ( బటురయంబునం దనరధథంబు( బజపవె ననిన విని ధృతరాష్ట్రుండు 

సంజయున కి ట్లన్య, 

క, విజుగుట 'నొచ్చుట మనదెనం, దఖిచుగ *నాడెదవు పొండుతనయులబల మే 
కైఅ దజుంగక ెనంగుట వలు, మాటు *జెప్పెద వకట 

యేమిమాయయొ తలంపన్. 

1. నెడం "దెఅపిం గని విరథుం జేయ వీ. న. ళ; నేడెఖ గని _ ఆ. ఓ. వ. శ. ల క pA 

1. నెవరి _ వా; నంజని - ఎ. జొ. శ.పష. ఇ యరడంబు = కొన్ని (పతులు. 

ల. దిగిచి తొలంగిపోయె _- ల; దిగిచి తొలంగం గొనిపోయె _ కొన్ని (పతులు. 

ఉ. ఖండంబులు - పెక్కు (పతులు. ల. యంగంబున _ కొన్ని (పతులు. 6. యెందా 

(స్ర్రంబు (బయోగించి = ఈ. ఏ. చ. త. ర. వ.వా. 

1. తతుండును నై - పెక్కు (పతులు. బి. శకుని - ఎ. క. న; వృషాంకు -శ,వ. 

మూలమునందు వృషకు"డనియే కలదు. 

1. చచ్చుట -వ. 2. ఇప్పెదవు - కొన్ని [పతులు. ల. జెప్పెన వగుట = తీ, 



ల్రీ2, 

లలి. 

లట, 

లర్, 

86. 

లీల, 

వ. 

em 
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అనిన విని సంజయుం డతని కిట్లను మనవారు( 1దా మోపినభంగి బెనంగు 

దురు సము |దంబు సొచ్చినియేజులుంబో లె. బొండవసేనం జొచ్చి తమ 

దర్చ్పంబులు మెఅయ $లే రది తప్పుగా గొనరాదు సోతమ్పువం చాటి ల్లిన 

చేటునకు శోకింవం బని లేదు సమర ప్రకారం బవధరింపు మవంతిదేశాధీిశు లగు 

వించానువిందులం బటు బాణపరంగీపరలం గప్పి యు ధామన్యుం డేచి యను 

విందు విరథుం చేసిన నతండు విందుస్యందనం బెక్కుటయు నప్పాంచాల 

వంశవరుండు. 

. విందునిసారథి నొకకో,లం దునిమిన వావాములు గలంగంబడి పా 

జం దేరు దిగిచికొని మగు,డం దద్భల మెల్లం దల్హడము. *బొందె వడిన్. 

. అట్టి సంకులసమరంబున. 

. భగదత్తునేనుం గడరిన, వెగడునం జాండవులమొనలు విజటుగుటయు మవో 

నగ "మేటివేగ మాగిన, పగిది ఘటోత్కచుండు చానిిపరు కివుడిగించెన్, 

దను జేందుేనిలుచుట *గని సైన్య మెప్పటోయట్టుల పురికొని 

యనికి. జొచ్చి 

*ఉనాఘటోత్కచుండు బాణావళి వజపిన భగదత్తు. డదియెల్ల మగుడం జేసి 

పటుతోమరంబులు పదునాలు గడరింవ నవి క ద్రుంచి డెబ్బడియమ్ము లేసి 

యసుర యార్చినం జేర్చి యాతండు విరథుం జేసినవాండు శ క్తి 

వె చిన నతండు 

1. దారోపినభంగి = కొన్ని (పతులు. 2. యేజుల 'తెరంగున చందంబున) - కొన్ని 

పతులు. శీ. నేర రది తప్పు - ల. 4. కతంబున, పంపున - అని పాఠములు. 

ఫ్ . వరల బరగించి లు, 

1. తురగములు గలంగం -ర.వ. 2. బొందంగన్ - ఐ. ము. వ. 

1. మెదిరి వేగము -ఐ.మ; మునది వేగము = ఒ.ట ల. 2. పజ వుడిగించెన్ _ 

ఐ. మ. శర. లి. వడగించెన్ _ అ. 

1.డడరిన గని - అ. 2. గని వారినై న్య మెప్పటియట్ల-వ. వా; గని నీదు సైన్య 

మెప్పటియట్ల పురికొని - శ. ౨. యట్ల వే పురికొని _ వ. 4. కడగి యపుడు 

ఘటోత్కచుడు బాణావలి వజపిన నవి'యెల్ల మరల జేసి -ఇ. ఈ. క. దుంచె 
శి 

కొన్ని (పతులు. 



గడ్డీ 

37. 

38. 

39. 

a0. 

8. 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
లో 

నడుమ దునుమాడి వడి. బెక్కునారనము.ల, నొంప దై_త్యుండు 

నముచి నిలింపపతికి( 

వాజిన ట్లోడి పాళా నబ్బలము( గడిమి, నెగచెం [జార్ద్యోతిపాధీకుం 

డిభము(6 బలుపి. 

శల్యుమీ(ద గవలు శరవృష్టి గురిసిన, నగుచు విరథు' జేసె నకులు నతడు, 

వార లప్పు డొక్కతే రెక్కి. యడరిన, రౌద్ర మెసంగ నొంచె మ|దివిభు(డు, 

. ధృతి లలు పొప్ప నిల్చి సవాదేవు(డు | వే(కనినారసంబుం [గూ 

రత నుర మాడ నేయ నది రక్తము సోంక క యుచ్చి పోవుడు౯ా 

మృతు(డునుబో లె. చేరిపయి మేటిమగం డగుమ।|ద మేదినీ 

వతి వడినం గలంగె నరపాలక కారవరాజనై న్యముల్ ॥ 

ఇట్లు మూర్భితుం డయినశల్యుం జూచి సారథి రథంబు దొలంగందోలికొని 

పోయినం గనుంగొని కవలు సింవానాదంబు సేసి కంఖంబుల( బూరించి 

రంతం గమలీబాంధవుండు దివసిమధ్యోచేతుం డయ్యు నట్టిసమయంబున 

యమనూనుండు (శుళూయువు వై ( దొమ్మిదియమ్ములు నిగిడించిన నతండు 

వాని మగిడించి నిశాతసాయకసన ప్పకంబు శరీరంబున (గుచ్చినం గోపించి 
యుధిష్టిరుండు వరావాకర్ణి శరాసారంబున. వాని వక్షస్థ ్ సలంబు [వచ్చి వెడం 
దవాతి యమ్మునం *గేక్రువుం దునిమిన నతండు. 

వెండియు నేడుబాణములు వే తొడి ధర్మజు కేనొవ్వ నేయ నా 
తండు మహో [గకోపమునం దత్తురగంబుల( జంపి తద్దను 
క్షండము6 [ద్రుంచి త త్రనుపు ర_కమయంబుగం జేయ వాండు ఖీ 
తుం డయి పాజె నీబలము దూలల్గ నబ్బల ముబ్బి 2 కాలంగన్ . 

1. పతియు _ జ. ద. ర.చ, 

1. బలు వొప్ప - ల. కొన్ని (పతులు. 

1. మితుండు, హితుండు - అనిపాఠములు. ౨. మధ్యోపహితుం డయ్యె-ణ. య. 
వ. స. ళ. వా; మధ్యోపగతుం డయ్యె - కొన్ని (పతులు. లి. శరాసారంబున = 
బుక్కు. [పతులు మార్గణంబున అవా. శీ, ఎన_దువు [దుంచిన = వ; కేతుదండంబు 
దునిమిన _ ర.వ, 

ళా 

1. మేనునొంపనా -రు. డ. ౨. పోవగన్ _వ. 



(21) 

41. 

42. 

48. 

44. 

శీర్, 

46. 

42. 

కలి, 
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9 బే తితానతృ్భవొచాడ్యుల దృూంద్భూ యుద్దము వ్ 

సం, 68050 

. వేకితానుండు గృపుని.వై శితళరమ. లు, గురినె నాతండు విల్లును గుజ్జములను 

(వయ్యలుగ. జేయ గద గొని రథము డిగ్గి, సరభనంబుగం జని 

కృపు విరథు( జెసి, 

. అయ్యా దవసింహుండు వెనుకకు లంఘుంచి పోయినం గృపాచార్యుండు 

పదాజమ్ము లెమ్ములం గీలించుటయు నతండు గదాదండంబు వైవ నగా 

తముండు తుండంబులు సేసినం జేకితానుండు రయంబున "రథంబుమీం౭దికర' 

కరవాలంబు గొని మెజుంగు *మెణిసినట్లు పజ తెంచిన శారద్వతుండు నిశాత 

కృపాణపాణి మై ధరణి కెణంగి యే _డైఖ నతనిం *గవిసి నొప్పించి యతని 

చేత నొచ్చె నట్టిరువురు మూర్చిల్లి మేదిని (వాలిన, 

. ఇధైన సుబలతనూజుండు, నధ్ధైసం *గరకర్ష ణుండు రయం తెసంగగ న 

య్యిద్దలం( దమరథమ.లచ, (గద్దన నిడికొని తొలంగ(6గా జని రధిపా. 

. చేదివతి యగుధృష్ట కేతుండు భూరి శవసునిం దొంబదితూపుల నేపారి యేసిన 

నొచ్చి కోపించి యాసోమదత్తతనయుండు. 

. నాన్య్మాన్ర్రంబుల పాయముల, మేనులు దునియలుగం జేసి మెయి నారసముల్ 

*వే నాటించిన నత(డు శ,తానీకునిరథము-వె కి *నరిగెం జెలుచన్. 

. దుళ్శాసనవికర్ష చిత సేనులతో పుభ[దాసూనునకు మవాయుద్దం బయ్యె 

నందు వారల సందణి నానం[కందనపౌ తు ండు విరథులం జేసి వృకోదరు 

1. నెయిది అ. ౨. మెరచినట్లు -ర.ల.వ, కొన్ని (పతులు. ల, యేడ్చెరం 

గవిసి = "పక్కు (పతులు. 4. గదిసి = కొన్ని (పతులు. 

1. కు తదనుజుండును రయంబున జని య = ఇ. 

నోనాటించిన _ ఐ. మ. వ. ళ. ౨9. చా వడి నరి7న్-ఇ. ఉ. క; దా పస నరిగన్, 
చా నేగన్ పిలుచన్ అని పాఠములు. వీనియందు అఖండయతిగా ఛావించవలళిను. 
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స్నో Pa 

వచనంబులు దలంచి యలంచుచుండెం గాని సమయింపం డయ్య నట్టి 
సమయంబున శాంతనవుండు వారిం *గై_ కొని య'నేక రాజరథికులతోడం 
గూడ నన్నరనందనుపె నురవడించిన నాభూపతులు *పలువురు |పౌఢు 
లగుటయు నయ్యభిమన్యు. డొక్కరుండు జాలురోడు నగుటయుం జూచి 
సవ్యసాచి శాంతో ని ట్లనియె. 

47. క. ఉక్కు. మిగిలి జగతీశులు, వెక్కుండు రయంబు మెజయ భీమ్మేసహితు లై 
'యొక్కట. *దోంతంచెద రా,దిక్కునం బోనిమ్ము రథము దీ|వన్సురణన్ . 

48. వ, అని వారలవలను 'నూప నచ్యుతుం డట్ల చేయం |ద్రిగ_ర్హపతి దన మొనలకుం 
దలకడచి కవ్వడి మారొనుటయు నతండు. 

49. క, మీవీటి కల్ల *మేటివి, నీ విట్లు గడంగి తిచట *నిక్కమ పోరం 
గావలయుం జుమీ యనుచు శ,రావృతు( గావించె సూతహయసహితముగన్. 

50. వ. అట్టియెడం గౌరవనై న్యంబు గాండీవివై నొక్క వెట్ట యడరినం బాండవ 

బలంబు లతనికిం దలకడచి తలపడిన సందడి*కయ్యం 2బయ్య నా 
సం|క్రందననందనుండు శీరాజులగములకుం “*గవిసి కేతనంబులు నణీకియు 
సార థిర థిక రథ్యంబుల| పాణంబులు వెణీకియు నాతప|తచామరంబులు పొడీ 

"సేసియు( జాసంబులు రూపజిల్ జేసియు వర శ్రంబులు [వచ్చియు 7మర్మం 

మిల మార్గణంబులు |గుచ్చియు సర్వాంగంబులు శీనొంచియు6 దలలు 
(ద్రుంచియు విహారించుచుండ నపరాహ్హాం బియ్యం (దిగ _రనాథుండు వెండీ 

యుం బేర్చి 'యొదిర్చిన, 

46. 1. యలయించు చుండజె _ ఎ. న. 2&2. గనుంగొని _డ. లి. మువ్వురు _ చ. వా. 

క్త డె య.నికిం జూచి _ పెక్కు (ప్రతులు. 

త్త, 1. సహితమై -క. ప. 2, తోతెంచిరి యద్దిక్కున _ ఇ. ఈ; తోతెంచద రద్దిక్కున - 
కొన్ని (పతులు. 

48. 1. నూపిన నచ్యుతుం = కొన్ని [పతులు 

49. ]1.మెరసియు సన. 2, నిజముగ = చ. వా. 

50. కయ్యాంబున-వ. కొన్ని (పతులు. బి, బయ్యె నట్టి యెడ = ఇ. ఖ. రు, టట. డ.వ. 

లె. రాజులకుం దల మిగిలి రాగుమురులకుం గవిని ద. 4. దలకడచి, దలమిగిలి = 

అని పాఠములు. 5. నంకియు _వా. 6. వర్మంబులు - పెక్కు (పతులు; చర్మం 
బులు = వా. 7.దనువుల ప. ౨. నొప్పించియు  ఘ. 



51. 

2, 

రీలి. 

ర్4, 

55. 

ర్]. 

ర్2ి, 

ర్లి. 

ర్ఉ. 

ర్ర్. 

నీవ్మసర్వము _ తృతీయాశ్వాసము [గ్ 

. అతనిరథరతుకులు శ క్రసుతునిమీ(ద(, గడంగి ముప్పదియిద్దజు 

గవియుటయును 

నవ్వి కేయ౪6లువదినాలుగు నారనముల, నక్కిరీటి యారథికుల నవని. గూర్చె. 

. శేఇల( బడినసపహాచరుల6 గని, యలిగి సుళర్ముండు 'దాంతె నర్జును కనతనిం 

దలకడచి శిఖండి | పభ్ళ, తులు నిగిడిరి వారిమీద |దుపదజ్ఞాతుల్ . 

. ధనంజయుండును దనకు దుర్యోధననై_ంధవు "లగ్గం బై యున్నను (గేంగం 
టం జూచుచు గాంగేయు.వె నడశరె నప్పుడు దన్ను దొడర వచ్చుళల్యు 
నాదరింపక ధర్మతనయుం డనిలతనయమా | దీతనయసహితుం డై పార్టునకు 

బాసట మొ భీష్మునికిదెసకు ినడరె నిట్లు పాండవసంచకంబుతో. బెనంగు 
శాంతనవుం గనుంగొని కురువతియును సింధురాజును బరవసంబు నేనీ 

యప్పాండ వేయులం దాం/ిన. 

, శలశల్య చిత సేనులు, బలియుం డగుేేక్ళపుని గూడి పొండుకుమా రా 

వఠిమీ(6ద6 గవిసి 'వాల,మ్ములు గురిసి రతండు నూచి *మోదం బందన్. 

. "తదవసరంబున శిఖండి చేవివతున శెదిర్చిన '*నొండు సేయ నొల్లమి 

నాతండు కోదండంబు దుండంబులు *నేని పిలుసనం 'జేయుటయు. కాండ 

వాగజుండు వాని పతిజ్ఞావచనంబు లెత్తి చెప్పి మొగ మోడక యదల్చినం 
బురికొని యప్పాంచాలపతినూనుండు నురనదీనూను మార్కొనుటయు 

1. యిరువది నాలుగు - చ. జ. రు. ట. డ.ణ. ల. 

1.ఇలబడు నవాచరులం గని_ హు. శ.ష. 2. తనయున్ _మ.వ. 

1. లడ్డంబై_ ౦యయున్నను.ఖ రు. ట. డ; లగ్గలంబై_ యున్నను -ల౪ వ, కొన్ని (పతులు. 

2. కడకు నడచె - వ. శి. నడచె - చెక్కు (ప్రతులు. 

1. కృపుడు గూడి - అ. ఈ. ఊ. ఖ. వ. వీ వా. 2. మోదమును బొందంగన్ - 

వ. స. ళ; మిగులమోదం బందన్ - ఐ. మ; ముదమున బొందన్ - ర. కొన్ని 
[పతుల; నతుల మోదము బొందన్ ౬ ఘ. 

1. తదనంతరంబ - శ. వ. కొన్ని (పతులు, ది, (వతుం దాకిన = ఇ. లి. నొప్పమి 

సేయనొల్లమి - ఎ. 4. సేసినం బిఖుననుటయు - వీ. శ. షస. "వెక్కు (పతులు. 

5. పెట్టి -క.న,మ.ల, క్ట 
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56, 

55. 

59, 

షక 

58. 

(శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 
లీ 

మదనాథుం డెడసొచ్చి “మవేానల్యాస్త్రంబు (ప్రయోగించిన దానికిం 

దలంకక "వారించి వాండును వారుణ్యాస్త్రం బేసిన నతండు త త్పతీవాతి 

గావించె గాంగేయుండ.ను ధర్మతనయు కేతు చాపదండంబులు [(దుంచి 

యార్చినం జేర్చి ఖీముండు గదగొని రథంబు డిగ్గి రా రాజువయిం *గవియు 

టయు6 దత్సమయంబునం దలమిగిలి జయ।[దథుండు రాదం చెసంగ 

'వేగంబు మెఅసి మెలబుంగుటమ్ము లేనూ అతనిై2ె నడరింప నతండు సరకు 

చేయక శరంబులు గద జడియుచుం గదిసి యమ్మారుతి సింధురాజ 

వాయంబులం జదయ మోందిన నాసి ంధవుండు. 

. 'ఉకుణలి యొండొకనిరథం, 'జెక్టు టయు౯ దొరలు చెరలి యే కెజి సెడి రా 

దిక్కు (పజ *విచ్చె నప్పుడు, [గక్కునం బతి ఖీముమీంద6 గవిసెం 'బెలుచన్. 

. ఎడం జొచ్చి చిత్రసేనుడు, వడముడివై "శేయ నతండు వై చెం గోపం 

పొడర(గ గద నది యు: గవుం, బిడుగు క్రియన్ మెటిసి పఅచె బిట్టుగం జదలన్, 

. అట్లు వచ్చునాగదం గని యచటియోధు, లనికి తమతమమీందన యడరు 

ననియు. 

కేజలంచి కీయొపింగిరి రారాజు. దలంప లైరి; [పాణభయ మెట్ల వారి 

గీడ్పలుప కున్న, 

. అడిదము బలుకయునుం గొని చికిముడి వడ కపుడు చి తసేనుం డుటికెం 

బుడమికి రథవహాయనూతులం బొడిబొడి గాపించె. బవనప్తుత్తునిగదయున్ . 

6, మవో(స్త్రంబులు [బయో = చెక్కు. (పతులు; మ హేం[దా(న్ర్రంబు = ప. 7. వారించి 

వాడును _ చెక్కు (పతులు; యతండు - వా. కొన్ని (ప్రతులు. ర. వాతింజేసె, 
వాతంబు చేసి - అని పాఠములు. శీ. గవియుడుం గని - పెక్కు (పతులు. 

10. గడంగి - కొన్ని (పతులు. 

క్ష అక్క, అక్కడి = అని పాఠములు. 2. నిల్చె_ల. 

1. నతులళ క్తి వైచినం- చ. వీ. శ. మన, ళ. 2. బడర గద [వేయ నుగపు = 

వీ కఈ.ష.న. ళ. 

1. దలకి అ. రు.డ.మ.ర.వ.ష. 2: యుండిరి _- వ. ష్య; పారిరి యు. డ. 

1. వడి క_త్తిపలుకయు = "ప. 
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80. వ. కిట్లు చ్మితసేనుండు విరథుం డై న విక్షర్ణుం డతనిం దనరథం బెక్కించుకొని 

పోయె నట్టి యెడ. 

61. శా. గంగాపుతు(డు పాండవా గజుని'యుగ్యంబుల్ మహిం గూల్చి న 

ర్వాంగంబుల్ వెన నొంప నాతడు సముద్యత్కోధుం డై శక్తి వై 

చెం గంపింపక 2 తుంచెం దాత విభుండు౯ శ్రీ ఘంబ మా।దీనుతో 

త్తుంగస్యందన మెక్క నొంచెను సరిత్సూనుండు కీమా |(దేయులన్. 

62. క. తమ్ముల 1నొంచిన న్మగజు, డుమ్మలికముతోడ జెరయునుత్సాహమునం 

ద మ్మందజం బురికొలుపంగ, నమన నృపు లెల్ఫం చాంకి రప్పుడు భీష్షున్. 

68. వ. ఇట్లు పలువురు ధరణీశు లురవడించినం బెక్కుమృగంబులు మార్కొనినం 

"జెలంగు సింగంబుచందంబున నలిశేంగి సమురనదినూనుండు వె5వు గలవనపాల 

కుండు తాళఫలంబు!ేలు దిగ [దోచు చందంబున మెటుంగు లడరువెడంద 

వాతీయమ్ముల నమ్మహీళుల తలలు డొల్ల నేయుచు మండలీచారి యె 

వివారించుచున్న వెజు(గుపడి పొండవులు సూచుచుండ శిఖండికోదండపాండి 

త్యంబు మెఅయుచుం శీగదిసినం కే గీడించి యతండు సృంజయ నై న్యంబు 

పయిం దణీమి దై_న్యంబు నొందించె గట్టిసమయంబున. 

64. సీ. సాత్యకి యేచి ధృష్ట్రద్యుమ్ను (డును చాను కేగురు నై న్యముల( గలగుండు వెట్ట 

వించానువిందులు వెస చాంకి | దుపదునకొడుకుగుట్ణంబుల: గూల్చుటయును 

వీకథు: డై వారితమ్మునరదంబు వై కత జేంగిన ధర్మజు. డెల్లబలము. 

2(ఓయించి యికువురం గ్రైకొని తజిమినం (బజకుం 'జేవీచి రారాజు గడంగం 

81.- 1.యుగ్య(వాతమున్ -క.ఖ. శీ. వాని దుంచె-న. లి. త ధాతముల్ = 9. 

62, 1. నేసిన న. వ. 

68, 1.లురులం [దోచు తెరంగున(కరణి) = ఇ.న; డిగ( దోచు చందంబున-ఆ. 2, |పచారి = 

కొన్ని [పతులు. 8. గవిసిన = కొన్ని (పతులు. 4. గేడించి - చెక్కు. (పతులు. 

64, 1. నాపగాతనయునై నడరుటయును = ఇ. 2. కదియించి, కలయించి = అని 

పాఠములు. శ 
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తే, దమ్ములును భీష్ముండును ధర్మతనయుసమద, “నీనం బొదివిన " 

వాసవకూను( డడర 

[దోణుం డాతని మార్కొని బాణజాల, *పిహితముగం జేసె 

రోదసీకువార మెల్లి, 

65. వ. ఇవ్విధంబున నాచార్యుం జేచిన నతనిపాపున భవత్సేనలు 1సెలంగి వెకొ 

66. 

67. 

65. 

నియ నయ్యవసరంబున ధర్మతనయుండు దనయెలుంగు నూపిస నగ్గలిక 

నాతని మొగ్గరంబున మొనలు ెరసి 9వరుసందనంబు నూపి 'యేపునం 

బేనంగుచుండ నినుండు దర్శనీయమండలుం డగుచు *నపర కై లశిఖరగతుం 

డయ్యు నయ్యెడ సంజకెంజాయ 5నెజయ 'నెత్తురుకేులులపయి వడిం దేలి 

పోవుపీనుంగులం దివిచికొని చనుభూత భేతాశసమ్మర్దంబులను సమరతల 

(పాంతశపతితంబు లె నశవంబులం గైకొని చెలంగు సృగాలంబులరవంబు 

లను దత్సమయం బతిఘోరం బగుటయు దిగ _ర్హపతి” పముఖు లగుజగ 

తీశుల వెగడుపఅచి మెజసినసవ్యసాచియు నై ౦0ధవాదివసుంధరా పతులం 

కజిక్కువడం "జేసి యుక్కుిమీణినమారుతియుం దమయన్నకుం బొడ 

సూపి నిలిచిన నతండు సై న్యంబుల నివ ర్రింప నియమించి సమ_స్తపరిజన 

పరివృతుం కై, 

. విడిదలకు( బోయె నపుడు నీకొడుకు లెల్ల, నాపగానందనునికడ కరుగుదెంచి 

బలము లన్నింటి: శదివియంగం. బనిచి మరలి, రాత్మసన్ని వే వేశంబుల 

కత(డు( దారు. 

వ. స_ప్పకుదివసరజనీసమయావసానం బగుటయు. 

లీ. నకల సేన _యు.డ.ల. 4. విహితముగ -మ. వ. వీ. ళ; నిహితముగ - తవ. 

1. గడంగి మవ. ల.ల. -_ కొన్ని (పతులు. లీ. పరవసంబులు నూపి - వః 
4. చరమనై ల, పరమై ల, పక్సిమ శిఖరి (శైల) = అనీ పాఠములు. ర్. రంజిల్లు జు 

క, వ; నిగుడ ద. 6. వతితశవఖావనవిలానంబు లైన = జె పతిత శబరబంధన 

లోలంబు లెన_చ. 7. (వపభ్ళతు లగు _ఖ. ల. 8. జిక్కుపరచి - ఇ. ఉ. ఎ. వ. 
9. మిగిలిన - ఇ. ఈ. ద. ర. వ. వీ. 10 నిర్వ _ర్తింప - వీ. శ. మ. "పెక్కు (పతులు. 

< 
1, మరలంగ = పెక్కు (పతులు. 



68. క. 

69. వ, 
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జరి ఖీవ్యుని యష్ట్రమదనన యుద్ధ (శమము [pe 

సం, 6_83__1 

1భూపో త్తమ విను పాండు, జ్మాపాలతనూభవులును ౌరవులును నా 

టోపంబున సంగరకే,లీపరు లై వెడలి ర్ముగలీలలు మెజయన్. 

అట్టియెడం గురుపితామవుండు గూర్భవ్యూవాంోబు దీర్చినం గనుంగొని 

ధర్మతనయుండు ధృష్ట్రద్యుమ్ను నాలోకించి కౌరవవ్యూహాంబు సూచితే 

దీనికి( (బతివ్యూహాం జెయ్యది 'దాని సంఘటింపు మనిన నతండు శృంగాటక 

వ్యూహాంబు 2వన్నె నిట్లు రెండునై న్యంబులు మోహరించి యుత్సాహాం 

బులు మెఅయ భేరీమృదంగా దీతూర్యంబులు మొరయం దలపడిన. బటు 

'హేతి[వాతోపరస్పరసంఘట్టనంబులం బొగ లేమి మంట లెగయం జటులన్యం 

దనమాతంగతురం గభటకదంబకంబుల గమనవేగంబున 5నెగయుపరాగవట 

లంబు లంబరంబునం బరగ నీక త _త్తదనీకానేకర క్రధారాసారంబు లడరి 

యడంగించిన నతిరా!దంబున( బెనంగు నాసమయంబున. 

70. క. మీతం।డి సింవానాద,స్పీతముఖుం డగుచు నాత్మ నేన గడచినన్ 

71. చ 

68. 

69. 

Tl. 

ఖీతిం బాండవయోధ, [వాతము మార్కొనక యొదింగ వనుథాధీశా, 

అనిలతనూజు( డొక్కురుండు నార్చుచు భీష్మ 'నెదిర్చి నూతు జం 

పిన రథ మీడ్చికొంచు. గురుబ్బందము 1గొందల మంద నశ్వముల్ 

వెనుకకు బాె నప్పు పృథివీవర పాండవనేన యుళ్బా నీ 

తనయుడు భీముక శ్రైదురం చాళక సునాభుండు వి[క* మోద్ధతిన్. 

1. భూపాలో త్తమ పాండుజ్యాపాల - కొన్ని (పతులు. 

1. బమర్చినం - ఊ. 2. దీర్చి - కొన్ని (పతులు. శి. నాదంబులు, వివిధ నాదం 

బులు _ అని పాఠములు. 4. పరంపరా సంఘట్ట నంబుల -ల 5. నెగయు 

ధరావరాగ _ వీ. శ 

1. తల్లడమంద - ఉ. ఏ. య. 2. మోన్నతిన్ _ వా. 
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౨ నునాభుండు మొదలగు కథవమాదణజ భీమయనిచేం జచ్చుటి 2 

సం, 684.12 

72. ఆ. అట్లు దాంకుటయు బకాంతకుః డంత్య'కా,లాంతకుండు వోలె నలిగి బొమలు. 

మిడి వడంగ నొక్క- వెడందయమ్మునః డల,నటణికి వెచి “విలుచ నవ్వ నధిప. 

7కి వ. ఇట్లు సునాభుండు 'వడుట గనుంగొని కోపాటోపంబునం. దత్ఫ(ోదరులగు 

74. 

75. 

798. 

74, 

75. 

కినాదిత్య కేతుండును నవరాజితుండును బవ్వోశియు( కీబండితుండును “గుండ 
ఛోరుండును విశాలాతుండును మహోదరుండును వృకోదరుమై నొక్క. 
"పెట్ట కదిసి "పెక్కువిధమ్ము లగునమ్ములం 'బక్కింట నొప్పించిన నప్పాండవ 

పీరుండు రోపాతిధీష్ణుం డై యేరికిం 'దేటి చూడ రాక పటుభీల్లంబున 
నతినిశితతుర|[పముఖంబున శిత పదరంబున శాతతురికాముఖంబున దీప్తా. 
ర్భచం|'దాంబక ౦బున ఖరనారా చంబున (గూర బాణంబున నక్కుమార 

స_ప్తకంబు సమవ ర్తి *సమీవంబున కనిచినం దక్కటికుమారు లుక్కుదక్కి. 

"వెజంగుపడి యంతంత నొదింగిన. 

. నాండు సభ నాడినంతయు నేండ చేయు, నట్టు లున్నాండు *1మొనతల 

ననిలనుతుడు. 

విదురువలుకులు దలకూడె వేయు నేల, యనుచు వెజ జూచు 

చుండిరి మనుజపతులు.. 

. నీవు తనూ"జుల దుగ్విన,యావేశం బుడువ వై తి వది దుర్దశలం 

గావింప నింక6 జావక, పోవచ్చునె వారి కనిలపు త్రుని చేతన్. 

1. వడుటయుం - కొన్ని [పతులు. 2. ఇచ్చట నీయబఒడిన ధృత రా ష్ట్రుని తనుజులలో 

"పండితకుడు” అనువాడుగాక మిగిలినవారి పేరులు 1-5-107 నందలి వే ర్గతో సరి 

పడుచున్నవి. కి. బండితకుండును, ఖండితకుడుంను - అని పాఠములు. 4. గుండో 

దరుండును = ఇ. ఏ. ర. ణుం డై పటుభ ల్లంబున శాత ౬ అని “పెక్కు (పతులు. 

6. దృఢ _ విశిఖంబున, దృఢ ద్విముఖ బున, దృఢలి_ప్తవిశిఖంబున = అని భిన్న 

పాఠములు. 7. సమీపవర్తులం జేసిన _ కొన్ని (పతులు. 

1. చెలరేగి . అ, 

1. బని వ, 



77. 

18. 

79. 

60. 

81. 

62. 

76. 

77. 

79. 

80. 

8l. 

82, 
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* అది యట్లుండె నప్పుడు సుయోధనుండు దనచుట్టు నున్న యోధవీరులం గల 

యంగనుంగొని ఖీమనేను మార్కొనం బంచి భీష్ము!కడకుం జని *కోకగద్గద 

కంఠుం డగుచు నతనితో ని ట్రనియె. 

ం ఇమ్మెయి. గిట్టి వాయుసుతు( జేపునం గోలుమసంగి పొంగి నా 

తమ్ముల జంపయగా నకట తప్పక చూళణెదు గాని రోషళో 

కొమ్ములు లేవు తోడుపడం గా దని నిల్చితొ యున్నకీవారు నొ 

క్కుమ్మడి. జావ గోరి యిటు లూరక యుండితొ కౌరవో త్తమా. 

=. అనిన విని నదీనూనుండు దాను నెదురు ళోకించి యతని కి ట్టని యొ. 

. ఇది మున్న "యేను [దోణుండు, విదురుండును *జెప్పికినడియ విన వప్పుడు బె 

ట్రిదు లగుపాండుతనూజుల, కెదు శై నిక్షంప వశమె యీశున కై నన్, 

. మనకుమారులలోన నయ్యనిలతనయు, చారి కగపడువాని నెవ్వారి కైనం 

గావం దలకొన శక్యంబు గాదు మనకు, నడల( బనిలేదు దీనికి నధిపతనయ. 

= వీరస్వర్ల్గము ధనముగం, శేబోరుము నీ వింక నొండుబుద్దు *లుడుగు మే. 

బోశెద నోపినమెయి. చెగి, పోరణగ జయ మైన దానిం బో క దోఇదమే. 

. *అనియె నని *చెప్పిన విని వై చి తవీర్యుండు. 

1. 'దెస కరిగి = ఎ. ఓ. ద; కడ కరిగి - కొన్ని పతులు, & వగచి _ వ. 

1,. వారి నొక్కుమ్మడి = కొన్ని (పతులు. 

1. నీకు _- వా. 2. జాటి చెప్ప విన వప్పుడు - జా. ల. వీ. శ. మ.న. శి. నదియె, 

నదియు = అని పాఠములు, 

1. కగపడ్డవాని - కొన్ని |పతులు, 

1. బోరుట దగు గాక యుండు - ఇ; బోరుము మదిలోన నొండుబుద్దు లుడిగి(గు) 

నేం బోరెద - శ. వ; బోరుము మదిలోన నొండు బుద్దులు దగునే.న. 2. లుడిగి నే 

బోరెద -లు. వీ. మ. శి. [దోచెదనే - శ. వ. కొన్ని (పతులు. 

1. ఈ వచనము'ల' [పతిలోలేదు. 2, చెప్పిన విన్న నై వై_చిత్ర - ప. 
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శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
శౌ 

. గురుడు ఖీష్కుండు. గలుగంగ6 గురుకుమారు, లిట్టు వొరిసిదేే 

మున్న యింతవట్టు 

దల్లియును నేను "జెప్పిన( *బొల్ల సేసి, చానిఫల మిప్పు 

కీడానుయోధను(డు గనియిె. 

ఇంక నమ్మాట లాడుట గతజలసేతుబంధనంబు చానిం జాలింపు మట్టు 

కురుకుమారుల చావు గనుంగొని గాంగేయకుంభసంభవులు పదంపడి యేమి 

సేసి 'రని యడుగుటయు నూతనందనుం డంబికానందనున కి ట్లను భీష్మండు 

భయంకరాశారుం డై మారుతోపయిం చేరు వటిపె నతనిం గని ధర్మనంద 

నుండు సేయి వీచిన ధృష్టద్యుమ్న శిఖండిసాత్యకులు దలకడచి యతశతనితో( 

దలపడి రంతకు మున్న దుర్యోధనుపనుపున( గవిసినరథికులమీ(దం 'జేకితాన 

(చాపచేయనసహితంబుగా సవ్యసాచి యడరె నభిమన్యుండును ప్రడింబుం 

డును ఛా_రాష్ట్రులదెసం దణిమి రి-తఖంగున మూండుగట్టి మొ_త్తమ్ములు 

జెట్టిదంబు సేయ మనబలంబుల.౦ *బోక చెనంగూచుండె నట్టియెడ. 

[దోణాచార్యు(డు |దుపద,"తోణీశ్వరు మోవారంబు సుడివడి దివి గీ 

రాణులు గ ర్చి ౦పవంగ6 బటు,కాణపరంపర కిలనేకభంగుల( బట పెన్. 

. కరిఘటలు మీంద ఖీముండు, సరభసముగ 1నేయునారసంబుల (మో డై 

ధరం బడి రూపజినను దిన,కరుకర ముల దమము విరియుగతి *దోశె నృపా. 

అజిమ.ఆి గుజ్జపోదడముల, కుటీకి కవలు కరౌ దరసమహో (గాక్ళతు లై 

నజకిన నచ్చట రథములు, వజపంగ రా దయ్యె నుభయబల యోధులకున్. 

1. జెప్పితి మెల్లిభంగిల. 2. బొల్లు నేసి - ద. వ. శి. డొగి సుయోధనుండు _ వ. 

1. రనుటయు సూత _ చెక్కు. పతులు. 2. మీద -ఇ.న.వ. శి. బోనీక - ఇ; 
పోరికమరి "వెనంగు _- ఈ. 4. చుండి రట్టియెడ-కొన్ని పతులు. 

1. తోణీవిభు ల. £.ల నెల్చిభంగుల _ డ. 

1. వరుసన్ , దూమై, నోడై - అని పాఠములు. ౨. పొలిచె నృపా - ల. 

1. దళముల కురికి - కొన్ని (పతులు. 2. రౌ|ద్రభంగి నుగాకృతు లై -ల. 
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. నరుడు రథికజనంబుచె సరభసముగ, చేయం 

"గేయూరపహోరత శక్కాయశకల 

వితతి నిల యొచ్పె రాలినవివిధపుష్పు, పుంజమున( బ్ొల్బు 

నుచ్య్యానభూమి వోలె. 

| అప్పు కేడి రావంతుండు. 

* తురగనికరంబుతోడం, గురునై న్యము దజియం జొచ్చుకోల్లల సూడం 
గర మొవ్పె "లఘువివాంగో,త్మ్కరముపయిం గవియు డేగ తండంబుగలతిన్. 

6 ట్రుక్కు_ మిగిలి యెక్కి నయర్డ్జుననందనుం గనుంగోొని శకునితమ్ములు 

హ్యోకుండును “కర వంతుండును వృషకుండును కినార్డవుండును గజుండును 

గవాకుండును గుజ్జపోమొ_త్తంబులతో నగ్గలిక నతని2వై వాహానంబులం 

బఆఅపి పిబుదివియక గ్రాయిరాయి చాంకినట్లు చాశి రయ్యిరువాంగును 

విచిశంబుగా బోర నయ్యార్వురు గాంధారకుమారులు నయ్యిరావంతుం 

బొదివి సెలక క్రైలవాట్ల డొంశెనపోట్ల నొప్పి రోచిన బరిగోలలపోటులు చాశి 

నం గినిసినిగంధగజంబుచందం ఖై. 

= అతడు ధన్వి యగుట నశ్యంబుం దొలంగ దాటించి తిరిగి యాకడిందిమగల 

నారసములు పెక్కు నాంటించి నొప్పించి, వెగడు వణజచె సురలు 

వొగడుచుండ. 

వ. అటియెొడ. 
ట్ 

1. నుష్నుతభూమివోలె - న. 

1. డిలావంతుండు _ "పెక్కు (పతులు. 

1. లఘువివాంగోత్కరము - ఈ. ఉ. "పెక్కు (పతులు; ఘనవిహాంగోత్కర = వా. 

కొన్ని (పతులు. 2. తండము పగిదిన్ = ఇ. 

1. శరుండును _ కొన్ని (పతులు 2. శరవంతుండును = హు. కి నంజయుండును _ 

శ. కొన్ని (పతులు; సృంజయుడును _ మ. 4. మొ త్తంబులతో _ ఓ. ల వీ. శ. షు 
మొగ్గ ళంబులతో - వా. కొన్ని [పతులు. 5. రాయి రాతిం చాకినట్టు _ ఐ. ర; 

రాతం దాకినట్లు - మ. ల; కొరవి కొరవిం దాకినట్లు - ఎ. 6. చి వెగడు పరచిన 

నతండు బరిగోలపోట్లు దాకినం గినిసి - ఇ. ఈ, వ. _ 7. భ|దగజంబు = ఎ, ద. 
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శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
లీ 

క్ 

. మునుపోటులం బడి నొచ్చుట(, దనగుజ్ఞము *వడినం బడక ధరణికి లంఘిం 

చెను *వెఖిపు లేక "పేర్కుక్కునం బటుఖడ్గంబు 'వెటికికొనుచు రయమునన్. 

ం ఇట్లు భూచారి యయిన భుజగరాజదాహి[ తుం జూచి యేచి యాసుబల 

సనసూనులు సుటు ముటి. 
౬ ని. 

. *పొడువంగ 2 వే యంగ నతండుం, గడుినుజ వగు నేర్పు కోడిమీక లిమిం 

దని ( 

బడకుండ( గృపాణమ్మునం, గడు(జిత్రపుగతుల *జడినెం గై_దువు లెల్లన్, 

. ఆేరాశతులు ఫీ(డు గాలుమానిసి యగుటం జేసి మనకు నొప్పింప 2వరవుగా 

దయ్యెడు ననుదుర్వి చారంబున. 

. ఆర్వురును గడంగి వాయముల డిగి పటు,ఖడ్ల్గదీ ప్తు లడర6 “"గదియుటయును 

(బమరి తిరిగి వారి. బం డెండుదునియలు, సేసి కీడికొడుకు నెల(గి యార్చె. 

. వెక్కస మందుచుం గురుపతి, రక్కసుతో ననియె నియ్యురగదొహ్నితుం 

డొక్క6ండ మనసై న్యంబు, ల్స క్యుడ(చుచు నున్న వా డలంబుస కం. 

=: అలంటినునిచోత్ నిరావంతుయడ మృ తుం డగు = 

సం. 6_86_48 

. అని యాతనివలనను సూపినం గనుంగొని దై తేయనాథుండు. 

1. నడువకున్న - బ; ధరణి వడిన ధాక్రికలంఘిం - వ.మ. 2. వెజవులేక = 

ల. శ, పష. వా మరువులేక _ న. మ; మటిపులేక వా. కొన్ని (పతులు. 

1. పొడ వడగ చేయ నాతడు - ఉ. 2, నడువగ నాతడు - ఆ. ఓ. జొ. న. ల. 

8.-వడినేర్చు నను బలిమి కడిమిం దనవై - ఇ. ఈ; వడి చేర్పు నను కడిమి - ళ. 
4, నడచె = ల, ఈ. ద. - 

1. రాహుత్తులు _ అ. ఇ. బ, ర. ల; రావుతులు =ఎ. వ. 2. ననువుగా దయ్యెడు - వ. 
al 

1. గడగుటయును - ర. వ. 
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= కడగి నడచి మూయ గావింప నయ్యిరా, వంతు నళ్వవే 'సీనయంత సేన 

పుట్టి వారిమీందం బురికొని తలవడి, సమయం £జేనె నదియు 

నమసే నధివ, 

. అయ్యిరావంతుం డొక్కరుండును బొలి వోనివిక్రమంబున నలంబుసుని 
మార్కొని రయంబు మెజయ మటుంగు మెజసీనట్టు గవిసి కరవాలంబున 

విల్లు దునిమిన దనుజుండు వినువీథి కెగసి మాయాశరంబుల నతని నొప్పించి 

నం గోపించి గగనంబునకు లంఘించి. 

. ఘనఖడ్గంబున వానిం, శదునుమ నలంబునుండు దోడుతో నః నుజ్జ్వల యౌ 

వనరోపము [గొత్తగం గై ,కొని *వెనంగం బెనంగం బార్జుకొడు 
కచలుం డై. 

= జననీవంళంబునం గలయనువమమాయానుభావ మాత్మ. దలచి శే 

షునిచందం బగురూపం,బున జేర్చి యనేకనాగేపుంజమ. తోడన్. 

. అడరిన దానవుండు గరుటేడాకృతి. గై కొని మాయతోడ *లో 
పడ భుజగంబులం బొదివి పట్టి రయంబున (మింగి యప్ట్ర చే 

డ్పడు నరుపట్టి కంఠము గృపాణమునం దెగీ వేయ చేదనిం 

బడి మొగ ముప్పెం బూర్జ శశిఖాతి వికారము లేనిన్ చెన్ను నన్. 

, అంత వియ_త్తలం బుదా_త్తమిహిరమం డలమండిత మధ్యం బయ్యె నని 

చెప్పిన విని ధృతరాభ్థ్రుం డయ్యి రావంతుండు వడినం జబాండవులును వారి 

యోధవీరులును జేసిన తెఅంగు చెప్పు మనవుడు నంజయు. డతని కి 

ట్రనియె. 

1. నైన్య మంతం-ర్వు. ల. 2. జేసి తాను నమసె నధిప - గ. జ. డ. ద. బ. ల.ర. వొ; 

చేసి వారు నమసి రధివ - అ. ఎ.యు., 

1. దునుమందునుమ _ ర. వ. వా; నడుమను దునుము = ఐ. మ.వ. 2. తనతో? 

బెనంగ - ఆ, ఒ. న. ల.వ. వీ. శ.వవడితో బెనగ ర.వ; వడితో జనగ వ 

చెనగగ జూచి పార్టు = మ. 

1. పుంజంబులతోన్ = ఇ. ఊ. ఎ. ఖ. 

l. డాక్ళతి యి వెన మాయ ల. వీ. శ.వమ,.న. 2. లోయడంలి. శ. వ. నూ; 

లోబడు _అ.ల.వ. శి. (వేయ = వక్కు (పతులు; వైవ = వా. క, వికశకానము 

లేని _ ఈ. వ. 5. చూపునన్ - ద; చెల్వునన్ - 
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107, 

108, 

109. 

110. 

ill. 

112, 

107. 

103. 

109, 

110. 

111, 

112. 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
టో 

. తోడంబుట్టువు!పాటు సూచి యలుకకా దు ర్వారశుంభద్గతిన్ 

వాడింబుండు మహాను రేం దులు గేం దారూఢు లె సంగర 

[కీడాలోలత6 దన్ను మీణి విలయాగ్నిం బోల దిక ఎ|[కమ 
2 ల్లాడ౯ బెట్టుగ నార్చి చొళ్చె గురువై న్యంబుకా మహో గంబుగన్. 

. కరమున నున్నశూలమున( |గమ్ము'మెలుంగులు శతునై న్యఖీ 
కరములుగా గజాశ్యభటకాయములకా గుది (గుచ్చినట్లుగా. 

2కెగువుచు వచ్చువాని. గురుసింహుండు సూచి మదాంధసింధురో 

త్కరరభసాతిఖీషణముగా. గవిసెం బటువి క మోద్దతిన్ . 

. వంగోధిపతియు శౌర్యో,త్తుంగతనుం డగుచు నీసుతుం డలరంగ దై 
త్యుం గదిసె గాఢమద మా,తంగఘటలతోడ నపుడు చారుణభంగిన్, 

* ఇట్లు దన్ను బెట్టు గిట్టినేకరినికరంబులం గని పొంగి కరవాలంబు గొని 
యడరీ ఘటోత్కచుండు. 

. కరదంతకర్ష మ స్తక్కచరణము "లవి తోంపకుండుచందముగా ని 
ష్టురవి కమ కేలీఏ,స్ఫురణంబున రూపుమాపె సురలు నుతింపన్. 

=. కఇవ్విధంబున గజంబులు వొలిసిన గజపురనాథుండు *రోషంబున నురవడించి 

నారాచవృష్టి ముంచి 'వేగవంతుండును విద్యుజ్జిహ్వూండును 2ఐబహ్వోళియు నను 
దనుజ పథాననాయోకులం చేత పతిపురంబున కకనిచి యాభీమనేనతనయు 

1. సావు జూచి -యు.న.బ.య.ల.వా, 2. మహోదగతన్ = ఇ. ఎ. ల. 

1. క్యతునంఘఖీ - పెక్కు (పతులు. 2. జెరుపుచు - కసం, న. బ. మ. అ, 

1. ధికుడు _- హా. 2, శీ ఘచారుణభంగిన్ = చ. ల. 

1. కరిసేనానికరంబు - చ. వ; కరిసేనానీకంబు గని _ ల. 

1. లని తోవకుండ - న. బ. మ. శ. మ ళ, 

1. [కోధంబున - హ. 2 [బహారియు నను దనుజ - ఎ. జరు. ట. డ.త.ద. 
ఈ. ల; |బహసి-వ. లి. కు లు దేళకంబునం గదిసినవారిం | బేతపతిపురంబున కనిచి రణ 
(పారంభంబునం గదిసి యౌ =న.వ.వీ.స.ళ, 4. కనిచి రణ|పారంభంబునం గదిసి. 

శ, ష, వా. 



118. 

114. 

115. 

118. 

114. 

116. 

118. 
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తనువున నిశాతశరములు నించినం గోదండపాణి యె |కోధాగ్ని జ్వాూలు 
రనిగుడువడువున( బటుబాణజ్వాలలు నిగిడించి కదిసి కురుపతి నవలోకించి 

'ీయాఘటోత్కచుం డి ట్లనియె. 

. పొడియు నత్యముం గలుగు ేేపాండుతనూజుల కీవు దొల్లి యె 

ప్పాడి మెయిన్ నభం గరము భంగ మొనర్చితి నా(టి నందటుం 

జూడ(గ నేడు *తత్సలము సూవెద నీ కని మూదలించి "మై 

నాడంగ నేనె. గృన్షభుజగావలిం జోలిననారనంబులన్. 

. చానికిం జల *మెుడలక నీ,నూనుం డాపవననూనునూనునిమేనం 

చా నుగశళరము లిరువది, యేను వెసం గిలుగొలివె నిభపురనాథా. 

. అమర కినిసి కృళాంతజివ్వాయునుబోని, శ క్రి యె త్తిన నమ్మహీళ్వరున 
కపుడు 

వంగపతి యడ్డపడుటయు వానిగజము., గూల వై చిన నాతండు 

నేల కుటీకె. 

- పనుంగు వడిన నచ్చటి, సేనలు దెరలటయు రాజనసింహు(డు *దన్నుం 

దాన పురికొల్పికొని 'వెజు, పూనక చానవునియిదుర నొక్క-_(డ నిలిచెన్, 

. నిలిచి మవ్మోన్త్రం చెఅమం,టలు (గమ్మంగం జెలుచ 'నేయుటయు నడుమన చె 

కలు గాంగ నేసి దిక్కులు, నలిగులిగా నతండు సింవానాదము సేసెన్. 

. ఇట్లు చేసిన విని గాంగేయుండు గురుపకయాధకీరులం గలయం 

గనుంగొని, 

5. నిగిడించి = వీ; నిగిడించి కదిసి - న, బ. ర, ల, ళ.వమ. వ్యా నిగుడం [బదరాగ్ని 

పరంపరలు - ఇ. వ. 6. యతండు - వా. కొన్ని (పతులు, యాఘటోత్క 

చుండి ట్లనియె _ ఈ. త. 

1. పాండుతనూజుల కీవు-ఆ. ఓ. జ. రు, త. న. బ. వీ. శ, మ పాండవకోటికి నీవు = 

వా. కొన్ని [వతులు. బి. తత్ఫలం బిపుడ నూవెద - అ. కి. నోనాడగ = ల, 

1. మొదవగ, ముడపగ, మెడపక = అని పాఠములు. 

1. దనకుం చాన వీ. శ.వ. - - ఇ 

1. ఇట్టు సేసిన _ ఇది పెక్కు (ప్రతులలో లేదు. 
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119. క, 

120. వ, 

తా 

121. క. 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
సీ 

థీముని తకనయుం డతుగ్ల 

'దామగకిన్ రాజు *దొడరి తత్కరటిఘటా 

కీసోమంబు గూల్చి యాతని 

వ మారి మసంగినట్టు బలువిడి. గవి సెన్. 

ఆఅఘటోత్కచుండు దివిజులకు పేదుర్జ యుండు మీరు వేవేగ రారాజుం గూడి 

కొనుం డనిన సేనాపతి పలుకులకు గురుకృపాళ్వశ్రామ చిత సేనులు బృహ 

దృల బాహ్లికావంతీనాథభూరిశవసులును నై ంధవసోమద _త్తవివింళతి 

వికర్ణులు 'నేకోద్యోగంబునం దమతమ యనుచరు లై_నయోాధవీరసవా స్రం 

బులతో రథంబులు శదోలికొని చని భవ త్రనయుం బరివేస్టించి హిడింబా 

తనయుం 'దాంకిన నతండును కిడై కేయబలంబులం గొని బలిమి మెటిసీ 

నిలిచి మార్కొనియె నాలెండునై న్యంబులు నొండొరీటి శెదిర్భి పేర్చి 

“పెనంగుచుండ నాఖీమసేననందనుం డాభార్య ప్రభృతు లగునాీపన్ని ద్ధ్దణిమై 

బవు[పకార కూరబాణంబులు వర గింప నందు. 

మఘటోత్భాచుండు (దోజాచార్యో (వభ్ళ తలతో యుద్ధందు సేయుది ఎఎ 

స 6_88_26 

1కెంచఅసూతులు వొలిసిరి 

కొందటీ చాషములు దునినెం గొందజ చటుల 

స్యందనహయాలి వడి యెను 

గెందణ యంగవులు (వసి *గురుకులముఖ్యా. 

119. 

120. 

1521, 

1. ద్రామత రారాజు - ఘ.బ. ర. 2. బొదివి _ అ. వ; చాకి = ఎ. గ. ద. 

లీ. సోమముల = కొన్ని (పతులు. 

1. దుర్జయుండు = సెక్కు (పతులు; నజయ్యుండు = వా. ని. దరిమి=9. 5 దైత్య జూ 

ఇ. న. ల. ఓ. టిడచి - వీ. శ. ష. కొన్ని (పతులు; టికింబేర్చి - ర. వా; టికిం 

గవిసి పేర్చి. న. వ. క్, పన్నిరువుర-వై _ "పెక్కు (ప్రతులు. 

1.కొందలి + శ. ప. కొన్నా (పతులు. 2. గురువంశనిధీ _ ల. శ. ప. కొన్ని (పతులు, 



(22) 

122, 

128. 

124, 

125, 

126. 

127. 

122, 

123. 

124, 

125, 

126. 
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. ఇ ట్లతిరథమవోరథుోలం జిక్కుపజచినరక్కసున కలిగి రయంబున సాధనం 
బులు సమకట్టికొని కీరభసంబున నాకుంభనంభచాది 'ద్వాదళ రథికవరులు 

నొక్క పెట్ట చుట్టుముట్టి మవో(స్త్రృుజ్వాలాజాలంబులం బీెదివిన, 

. ఓర్వీరాక చానవో త్రము డంబర 

వీథి కీశెగసి పోయి విపులరవము 

చిలంగం జెలుచ శనడరి జీమూతభంగి దు 

ర్షాంతు డన జూచి ధర్మనుతుండు. 

. భీమనేనుతో నిట్లనియె నిక్కడ భీష్ముణారిం బడిన పాంచాల బలంబుల 

బరిపాలింపను నక్కడనాచార్యాిదుల కగపడ్డ ఘటోత్కచుం గావను వలని 

యున్నయది యివ్వలనకిం గవ్వడి గలండు నీ వవ్వలనికి వేగంబ యరుగు 

మనిన సింవానాదంబు సేయుచు. 

. కౌరవబలముేలు నుడివడ 

మారుతి గవియుటయు మెజసి మార్కొని కురుధా 

| తీరమణు( డర్భచం చా 

కారశరము దొడిగి ధనువు |గక్కున( దునిమెన్. 

. తునిమి తోడన [ కొచ్వాండిదొడ్డనార 
సంబు భీమునివజస్థ ఎలంబు దూల 

నేయుటయు *సోలం గని (డాపచేయు లడర. 

గడ సౌభ|దు(డును ఫుటోత్క_చు(డు( 2గలసె, 

. ఇట్టు దండ్రి నొచ్చినం వాండుపౌత్తులు నీపుత్తునివై నొక్కవెట్ట మిక్కు 
టం బగుకోవంబునం గవిసిన. 

1. లనెల్లి జిక్కు = ర. 2, సంరంభంబున ఇ; సరభనంబున ఎ ఓఒ. ఘ. చ. వ. 

1. లేక _ కొన్ని [పతులు. 2. గిరి = అని పాఠములు. శి. నొదరి, నుదరి, నొదిగి, 

నెదిరి, నుగ = అని పాఠములు. 

1. రతీంపను = ఘ. 2. దిరథికుల కగ, దియోధవీరుల కగ =_ అని పాఠములు. 

1. లజదుపుచు నా ఈ, 

1. సోలె గని = వెక్కు (పతులు. 2, గదిసె, గవిసె = అని పాఠములు, 
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126. చ. కని కృపజాహ్లి కాదిరథిక[పకరంబు గడంగి వారి మా 

ర్కొని *వెనంగంగ 'దేజి కడు. (గూరేత నేచిన మారుతాత్మజుం 

"జెనసి గురుండు రక్ష *పరిషిక్తునిం జేసిన నాత( డల్లి యా 
తని నొకనారసంబున నుదగత మూర్చ మునుంగ నేసినన్. 

129. మ. ధనురాచార్యునిః కేజ్టూ-చి తత్తనయుండు ౯ ధా|తీళు(డుకా భీము మా 

ర్కొని రాతం డెలనవ్వు *చెన్నుగ గచాఘో రాక్ళతిం చేరు డి 
గిన యాలోనన ేటి [దోణుండు గడంగం జూచి తో డై కృపా 

దినికాయంబు. కిగడంగి చాయుసుతీవై ( దీ వ్యాన్ర్రముల్ నింపంగన్. 

180. క. వపున హిడింబసుతుండును 

| దౌపదిపుత్తులు సుభ దతనయుండు. గోపో 

ద్దిపితు లై “వారలయా | 

టో*ేవము! గుదియించి రతిపటు[ పదరములన్ ం 

181. వ. అప్పు 1డనూపభూపాలుండును భీమ సేనసఖిత్యలోలుండు నగునీలుండు నళ్వ 

శ్ఞామం దొడరి నొచ్చినం గని ఘటోత్క-చచుండు. 

182, క. తలవడి యగ్గురునందను. 

జలమున నొప్పింప గురుండు సరభనముగ ను 

జ్ఞ్వలకాణావృతుం "జేసిన 

బలమణీ దనుజుండు మాయ? బన్నె( గువీతు( తై 

188. వ. ఇవ్విధంబున హిడింబాసూనుం1డు నేసినమాయం జేసి, 

128. 1. తం బేర్చినళ. వ. 2. పరిషి క్రి(కృత గాతుని జేయ నల్లి - ఖ. యు. ట. డ. వ. 
129, 1. గాంచి = "పెక్కు (పతులు. 2. చెన్నలర చా ఘోరా ఓ; చెన్నొసగ యు. బ; 

చెన్ను గదురన్ - న. శి. నుగిట్టి _ చ. ర. 4. మె - కొన్ని (పతులు. 

180. 1. పముగుందించి రతి _-ఘ. ల. శ; పం బుడిగించి రతి గ. ద. 

181. 1. డువివిధానూప - కొన్ని పతులు; డు దశార్జభూపాలుడు - ఆ. ఐ. జౌ. చన 
మ. ర. ల. శ. ష. వా, 

183. 1. డొనర్చిన, డుపన్నిన ౬ అని పాఠములు. 



184. 

185. 

186. 

187. 

188. 

189. 

185. 
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. గురుడు మొదలై నయాప 
న్నిరువురుం గురుపతియు నొవ్వ నేటుల ఐడి నె 

తురు దొరయగ సోలి సంగర 

ధరణిం బడినట్లు దోంచెం దశక్వేనలకున్. 

. కనుంగొని 3 నైన్యముల్ విటిగి |కందుకొనకా వెస( కాజ నాపగా 

తనయుడు సేన "నాగి *యివి చై త్యులమాయలు గాని శబొంకు బొం 

కని యెలుంగ్నెత్తీ చెప్పంగ భయంబున నమ్మకేపోయె నట్లువో 

యిన! జనుదెంచెం గౌరవమహీళుండు 5దీనత భీష్ముపాలికిన్. 

* వచి యి టనియె. 
లు య 

. నీవును [(దోణుండు గయుగం 

గా వ్రైరులచేత నేను గష్టపడితిం గా 

చే వారితోడం: దలపడి 

వా వొండెను విజయ మొంజె సంపాదింతున్. 

"అన విని నవ్వి పాండవులయంతటివారికి. గాక నీకు మా 

ర్కొ-న నగు నయ్య *ేయిప్పరుసు కుత్సితవ_ర్తన మిట్టోదు_న్తరం 
బున 6దగులావు సేయ మముబోంటులులేశె చలంబు డింపు మీ 

వని *“వతితోడం జెప్పి స రెదాతస్టజు( డప్పుడు [పాభవంబునన్. 

,. భగదత్తు నాలోకించి. 

1. జూచి అ. ఏ. చి. యిది ద్రైత్యుని - కొన్ని (పతులు, లి. పోకుపో కని-కొన్ని 

(పతులు. డీ, పోయి రట్లు _ ఊ. ఐ. త. మ. ద్. భీతిని _- వ. 

1. గప్పబణడితి నిం శేవాకిం చ. ర. ల, 

1. అనవుడు = చెక్కు (పతులు. వ. వించు = ఐ, ఓ. జె. మ. ౨. నె బెట్టు 

అ. ఇ. ఈ. ఏ. ఉ. యీపడుచుకుత్సిత - సెక్కు. (పతులు; యి ట్టగుట - “వీ. ష; 
యి ట్లనుట - అ. ల్. దుస్టలంబున _ ఆ. ఒ. జా. ఖ. ఛు. న. ర, వ్యా; పన అయిన 

ఊ. ఐ. చ. బి. మ. రి. గడులావు - వీ. శ. మ. 7. నృపుతోడ _ చెక్కు (పతులు; 

నియమించి చెప్పి = ఎ. WRT జ 
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140. క. 

141. వ, 

142. క, 

148. వ, 

144. క, 

145. వ, 

148. 

145. 
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దనుజు "లొనరంచుమాయలు 

నిను చేరవు వారి గెలుతు నీ కవిపుడ యీ 

జనపతి మెచ్చంగ కినాదై. 

త్యుని "గెలువుము నీదుసేనతో నడరి వడిన్, 

కేఅనినం (వాగ్ద్యోతిషపతి 2 మేటిమగండు గావున నమ్మాటకుం బొంగి సింగం 

కీబడరినచందంబున నార్చి మువతీకంబు నెక్కి సేనానమేతుం డై. 

పరగి వివో ంతెంచుపాండవబలముమీ.ద. 

గవియుటయు నంతీనంత "గౌారవులోమూయం 

మరలి 'యేర్పడ. జూచి యమ్మాట యపుడు 

నిజముగా గొని యాజికి నిగిజె మగుడ, 

ఇ ట్లుభయనై న్యంబులుం దలపడిన సందడికయ్యంబున నపరాహ్హాం శేబగుచు 
నుండ, 

నగపతియు. బోనిగజపతిం 
దగ నే_డైజ నెక్కి [పబలదై త్యబలముతో 
నిగుడంగ ఘటోత ఫాచుండా 

భగదత్తునిమీ(దం గవినెం జార్జి వముఖ్యా. 

తదవసరంబున వృకోదరుం డ”దంబు రయంబు మజుయ నయ్యభిమన్యు 

(దౌపదేయ[ పముఖులుం చానును ప్రైడింబునకుం దో డై కడం నట్టి 
యెడ, 

1. లునొనర్చు ౬ కొన్ని (పతులు. 2. వెప్పుడు ౬ కొన్ని (పతులు, లి, చైతు 

ని దునిమి గలుము నీదు _ జ. ర. వ. 

1. అనినం (వాడ్జ్యోతిమ - చెక్కు (పతులు; అని భీష్ముండు వలికినం (బాడ్జోతిమ - 
వా. 2. మంచిమగండు-రు. శి. బు బొదివిన, బు గదిరిన, బు బొదలిన, బు డగ్గరిన_ 
అని పాఠములు. 

1. వరగ _ కొన్ని ప్రతులు. 2. నేతెంచి = ర. 8. లోన - ఆ రం శ. మ. కీ, "నేన = 
ఇ. ఈ. క. ద. 

1. బునం జెనంగుచుండ _ చిక్కు (వతులు. 

1. కడంగి రట్టి యెడ = కొన్ని (వతులు. 
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146. ఆ. పొదివి పలువు రేయం బొడువ (వేయగ భగ 

దత్తుదంతిర _కధార లొ చ్పె6 

"జెలువు శెట్టి గాంగ కే 'జేవుటు సెలయేటు 

లున్నతాచలమున *నురులునట్లు. 

147. క. శూలంబున హెడింబుండు 

గాలాకృతితోడ వైవంగగా నది పొడి యె 

రా లెడునట్టుగ మగంటిమి 

(వాలినభగదత్తు( జేసె వడి భల్లమునన్ , 

148. వ. ఇ శ్లేసి యార్చి వెండియు. 

149. ఆ. భీముహరులం గూర్చి పేర్చి సౌభ చాది 

యోాధవరుల నెల్ల నుఅిక తటచు 

టంపవాన( దడిపి వాయరథభటవమూ 

వీ హాంబు.( జంెవి సమదవా స్తీ. బఅపి. 

150. క. మందరము మవోంభోనిధి 

యందు6 దిరుగునట్లు పాండ వానీక ములో 

నం దిరిగి సుపతీక మ 

మందగతిం జంపె6 జెక్కు.మాతంగములన్. 

151. క. అలిగి ద శా న్తాధికుండు 

గొలిపెను భగదత్తుమీంద. [గూరగజము ను 

జ్ఞలము లగునతనితోమర 

ములశా(కున నది చలించి కీ మొగతిరిగ వెనన్. 

146. 1. జేగురు _ కొన్ని (పతులు. 2. నురులు _ వెక్కు [వతులు; నురలు - వా. 

140, 1. ముంచి = ఖ. రు. టట. డ. వ. 2. వాముల జదిపె = "పెక్కు (పతులు; వాముల 

(దిప్పె = జ. ర.వ. 

161. 1. గరి చలించె = శ. వ; నంచలించి మొగ ఎవ; కోర్య కదియు మొగ కున, 

2, మొన .డ.ణ. 
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152, వ, ఇవ్విధంబునం బోరుభగదత్తుం గనుంగొని గండుమిగిలి కురువిభుండు. గురు 
కృపాది యోధవీరసమేతంబుగా. దణీమినం దమబలంబులు గోలాహలబహు 

ళంబు లగుటయు. బాండవా [గజుండు పార్గపాంచాలపురస్సరుం డై యవ్వ, 

లనికిం [గె వ్వలరం గోల్తల "సేసె నట్టిసమయంబున, 

ఇన ఆఅడ్డుతు/ జీరావంతునిచచ్చువ బీమునివో విని దుంఖించుల్ == 

సం, 6.921 

158. క. నరుండు ధనుర్గుణరావ 

స్ఫురణంబును ''జేవద త్తభూరిరవము నం 

బరము పగిలింప నానా 

శరము 6 గురు నై న్యసరభసత్వం బుడి వెన్. 

154. ఆ. అపుడు సేరి భీము. డతనికి భుజ గం ద 

క న్యకాసుతుండు గలన. బడుట 

నల జెప్పుటయును నడథి యచ్చట నని 
న్ని, 

యడిగి యతడు సూక నచటి కరిగి. 

155. వ. దనుజఖండితుం డయి పడియున్న యయ్యిరావంతు శరీరంబు గనుంగొని 

యాధనంజయుండు.]. 

156. చ. ఘనతరేళోక వేగమునం గన్నుల నీళులు నించి యాసనుయో 
ధనునవినితియుం విడవ ధర్భుతనూజుండు సంధి గోరి ప 
లినితగవు ం గడంగి యనికిం దలకొన్న నిజో ద్యమంబు. దో 

చినీవిధిం దిట్టుచున్ వినుతి సేయుచు *ీరోయుచునుండె నయ్యుడన్ . 

155... 1. ఈ వచనము తరువాత - "జౌ. ఘ, చ. రు. ల. వీ(పాదనూచిళ. మ. న. ళో 
- - ప్రతులలో నీ క్రింది పద్యము అధికముగా కలదు. 

కు నీ చెలువును, నీ బలువును, నీ చతురత నీగుణంబు నీ సావాసమున్ 

నీ చక్కొదొనము నే నే,రాచూలికి గలుగ గందురా నాకుళ్లై. 

156. 1. మైన కోకమున గన్నుల - ర. 2. యదియుం _ ఇ. ఈ. 8, విధి దిట్టుచున్, ౫ కా 
“జ చున. ప. ఠఈ. ల మది? దిట్టుచున్ చా. కొన్ని ప్రతులు. క్త దీనత నుండె - వా. 



157. 

158. 

159. 

160. 

161. 

150. 

161. 

భీష్మపర్వము _ తృతీయాశ్వాసము 176 

. ఇట్లు పుతళోకానలసంత_ప్తచిత్తుం డగుసవ్యసాచిం జూచి గోవిందుండు 

మందస్మితంబు చేసిన. 

. కని యత(డు చెలిసి నీచే 

వినినది యిది "మున్ను దీని విడిచితి *నహిభం 

జన తేరు *నడపు కురుబల 

వినిపాతనపాటవమున వివారించుటకున్. 

. అని పలికినం బద్భ్మనాభుండు రథంబు రయంబున మనమొనవయిం బఆజపం 

బార్జుండు పటుజాణపరంపరలు వరగింప భగదత్తుండును గృపాచార్యుం 

డును (దిగ_ర్తపతియును భీష్ముం గూడుకొని య్యాక్రీడి 'నెదిర్చిరి సాత్యకి 

యడరినం గృతవర్మ బాప్తాకులు మార్కొనిరి మారుతి గవిసినం గుంభసంభ 

వుండు దలపడియె నతని పాపున 'నేపు మిగిలి నీపు ్ రకు లాబకమర్ణను 

మర్చింపం గడంగి కవిసిన. 

. గురువంవ వెల్లి నా(గుచు 

సరభసముగ వారిమీద శరవర్ష ంబుల్ = 

గురియుచు వార లయమ్ముల. 

'డెరలక భీముండు పటుగతిస్యందను. డె. 

. సమర్శకీడ సకిపి కురుకుమారులు దొరంగించునారాచధారల  నొచ్చి 
యాజ్యధారా[కాంతుం డై నయర్శిష్మంతుండునుంబో లె మండి యుద్దండ 

కోదండనై_ పుణ్యంబు నూపినం గుండ భేదియు *ననాధృష్యుండును గనకధ్వ 

జుండును *విరావియు సుజాహుండును దీర్గ బావుండును దీర్జ లోచనుం 

డును దీర్గ నిదం బొందిరి పెఅ వారు 'వెఅ చటిచి కిపిశిగి పల చిన *నజంబుల 

వెనుకొనువృకంబువిధంబున వృకోదరుంీడు దోర్విలాసంబు మెటిసె నప్పుడు 

1. మున్న కొన్ని (పతులు. వి, (థాంతి -ప. లి, నరి భంజన = కొన్ని [వతులు. 

శీ, గడపు = అ. ఎ. గ, జ. ద. ర; పరవు = ఇ. ఈ. ఐ. ఒ. మ. 

1. ననాధృష్టుండును _ఘ. వ. షు ననాదృళ్యుండు - శ. కొన్ని (పతులు. 

౨. వై రాటుండును - వ(మూలము) విరోధియును - శ. ష్య; విశాలి - కొన్ని 

(పతులు. శి. విజిగి - కొన్ని [పతులలో లేదు. 4. మృగేందు - కొన్ని (ప్రతులు; 

గజంబుల వెనుకొను సింగంబునుం(మృగేం[దుడుం)బోలె - ఆ. ఇ. ఒ. ఓ. జెర 

వ.ళ. 5, డు దోలి దోర్విలాసంబు-కొన్ని (పతులు; డు దోర్టీల మెరసె-కొన్ని (ప్రతులు. 
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162, ౩, 

168. వ, 

164. క, 

165. క, 

166. వ, 

162, 

165. 

166, 

శ్రీ మదాం ధ మహాభారతము 
స్స్ 

(పొద్దు గుంకుచుండ నీపెద్దకొడుకు బలు మొనలం బురికొల్పికొని చలంబున' 

గో_ల్తల సేసినం “గాంతేయవ్యూవాంబులు నభినవోత్సావహాంబునం బోక 

"చినంగ్న, 

ధరణి నెత్తుట దోంగి యాభరణకాయ 

శ స్రుఖండజాలంబుల( జాలం *బొలిచెం 

బలుచ గాకుండ6 గుంకుమ మలంది పెక్కు. 

కెటఅ(గుతొడవులు *దొడి గిన ఇఅవవో లె. 

అంత, 

తిపిరము గవిసినం బాండవ 

సమితియు( గొరవులు రణము సాలించి నివా 

నములకు(6 దగంఈ జని రయ్య 

ష్టమయామిని నుదితపటువిషూదుం డగుచున్, 

కురువిభుండు నగరు సొచ్చియుం 

షజక్రారమిన గాంధారవిఖుని నూతతనూజుం 

ద్వరితముగ6 బిలువు మని యా 

తురతం బలుమాలు. 'జెప్పె దుశ్శాననుతోన్ . 

చెప్పిన నతండు వారిం గూర్చికొని నచ్చుటయు నేకాంతంబున నమ్మహీ 

కాంతుండు వారలతో ని ట్లనియె గాంగేయ గురుకృపాశ్వశ్రామలు 

మధ్యహ్థు లే పాండవబల౦బులం "జెలుచునట్టోసంరంభంబునకుం జొరరు. 

మననేనలు నానాంటికి నన్నంబు లై నమయుచు వచ్చె నేమి సేయంగల 

వార మనీన విని రాభేయుండు రణ[కీడాలంఏ టుం డై. 

1. నొప్పు - వా; బొలిచె - పెక్కు (పతులు. 2. తొడిగొప్పు తెజవ = అ. ఓ. జె. 

నరా తొడియొప్పు = అ. ఇ. ఒ. ఖ. కొన్ని (పతులు. 

1. జొరమియ _ వ; జొరమియు - కొన్ని (పతులు. 

1. ని ట్లను _ చెక్కు (ప్రతులు. 2. సమరంబునకు _ ప. 



(2) 

167. క. 

188. క. 

169. వ. 

167. 

169. 
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1నరనాథ యింక ఖీష్ముని 

దురమునకుం చేకు మేను దోర్చలవిభవో 

ద్ధురతం జబాండుకుమారో 

త్కరముం దళ్సేనలకజా మదం బడంగింతున్. 

అనీ పలికిన విని దుశ్శా 

సను6 గను6గొని మనము వోయి శాంతనవునిభం 

డన ముడిపి వత్త మని చె 

ప్పి న'రేం్యదుండు పీండుకొల్చె. 'బెిజివారి6 దగన్. 

ఇట్లు కర్ణ సౌబలులనిజని వాసంబులకుం బోవం బఐబనిచి బహు ప కారసౌరభసం 

వాసితంబు లగుజలంబుల జలకం వాడీ సరమసురభిచందనాను లేపంబులను 

జీనిచీనాంబర పరిధానంబు లను మవానీయమాల్యాభరణంబులను (బన్ఫీత 

మణిమయభూవషణధఛారణంబులను దగ నలంకృతుం డై తమ్ములుం దగు 

'వారలుం బరి వేష్టింప' బరిమళపరంవరా*ేభాసిత నూతనత్రై లధారాభి పేక [పదీ 

పితంబు లయిన క రదీపికాాసవా సంబులు వెలుంగ వేతవాస్తులు దొలంగు 

కితొలంగుం డని సందడి నెడ గలుగ జడియ వందిసందోవాంబులు సంకీర్త 

నంబులు సేయ మాగధమంజులగానంబులు వీనులం *బొరయం6 జాఠకవఠన 

రవంబుల మనంబు రంజిల్ల రమణీయరత్న ఖచితం బగురథం బెక్మి. మంద 

మందగమనంబున మందాకినీనందనుమందిరంబు నేరం జని తదీయచ్యారం 

బునం చేరు డిగ్గి దుశ్శాసనుముం జేయి కరతలంబున నవలంబించి యల్లన 

నడచి యుచిత[పకారంబునం బవేశించి యప్పి తామహుపాదంబులకుం 

[(బణామంబులు "సేసి తల్పీఠసమీపంబున సమంచితకనకాసనంబున గ్నతం 

డనుప నాసీనుం డై చేతులు మొగిచి యమ్మనుజపతి యతనితో ని 

ట్ర్లనియె. 

1. కురునాథ = జొ. ఘ. చ, 

1. భావిత - కొన్ని (పతులు. ఏ. . నికరంబులు = "పెక్కు (పతులు. ఏ, తొలంగు 

మని _ పక్కు_ (పతులు. ఓ. భొలయ = కొన్ని (పతులు. 5. నతం డునుప = 

“కొన్ని (పతులు. 
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ఇ స్నో 

1/0. మ. నిను ము న్నెంతయు నమ్మి పాండవులయున్మేషంబు నేం జీరికిం 

గొన నీపోరెడుచందముల్ దెలియం బెక్కుల్ నూచితిం జేరి చే 

రి నయం బిచ్చుచు నొంప నూల్కొనక వారిం బట్టి *పాలార్చె దొం 

డన నేరం గురుముఖ్య యింక నిట నీవాలంబు సాలింపవే. 

171. చ. అనిమొన చేవదానవుల కైనను మార్కొన రాదు నిన్ను నేం 

జెనిమిదినాళ్ళు లయ్యె సమయింసవు నొంపవు సవ్యసాచి న 

ప్పని యటు లుండనిమ్ము నిను (వార్థన సేసెద నింతవట్టు నా 

చనవునం బోవ నిచ్చి నృపస_త్తమ పోరికిం గర్జు( బంప వే. 

18. వ. అనవుడు. 

178. క, అమ్మాట మనమునకు వా 

ల మై శాయకుటయు ఫీషుం డత్యంతవిషో 

దమ్మున నించుకవడి మౌ. 

నమ్ము దగం చాల్చియుండె నతవదనుం డై. 

174. వ. పదంపకడి నిట్టూర్పు నిగిడించి మొగం జెగయించి భూపాలు నాలోకించి. 

175. క. తలకొని *నీకుం | బాణం 

బులు డాంపక యోపినట్లు పోరయగ నిమె 

బలుక6 దగునె యక్కట నా 

వలనం గలభ క్రి యెల్ల వమ్మునం లయన్. 

176, వ. అనీ పలికి యలుక వొడమి వెండియు, 

177. em . కాల్పండే మహానీయఖాండవం బిం'దుని నమరగణంబుతో విముఖు జేసి 

బహుదివ్యశరములు వడయండే యొక్కటి జవరాన మెప్పించి శివునిచేత 

170. 1. పల్లార్చె _ కొన్ని (పతులు. 

111. 1. నాళు లయ్యె - ప. స్కూ నాడులేని _ శ; నాళ్ళ యేని-కొన్ని (పతులు, £. తగ, 
విను _ అని పాఠములు. | 

175. 1, నీకుగ(ను) - కొన్ని (పతులు. 2. బోవన్ _- శ. వ. 



178. 

179. 

180. 

181. 

177. 

178. 

180. 

181. 
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గంధర్వులకు నోడి క ర్లుండు నీతమ్ములును బాట విడిపించికొనండె నిన్ను 

నిను నను (దోణు నాతనిపుతు( గృపుం గర్టు గెలిచి విరాటుగోవులం 

గొనండె 

. తక్కు"వెక్కు లెడల( జెక్కం|[డ నేమేమి 

సేసె ఏినమె యట్టి జెట్టి నిన్ని 

దినము రిట్లు దొడరి పెనంగియు నీచేత 

నేడు పినంగ వలసె వేండిపలుకు. 

. తగ]*నిపని యని తలంపక 

పగగొంటి వీజేయు లై న పాండుసుతులతో. 

'చెగి యింక నీవు రణమున 

మగంటిమి చాటింపు రిత్తమాటల నగునే. 

= అని మణీయును, 

=, గాండీవి గెలువ రాదు 9 

ఖండిని *జంపంగ నాకు గాదు వినుము న 

న్నొండుమగలు మార్కొనినం 

'జెండుదు న్ముగముగ మున్న చెప్పితి నీకున్, 

. శపనును నాదళమున (దుప 

చానీక విరాటనై న్యయాద వబలనం - 

శతానములతోడం ఇనలగెద. 

బూనుండు మీ చెల్ల బాండుపు[తుల 7గెలువన్. 

1. లోర్చి తొడరి _ ఒ. జొ. చ. 

1. దీపని యని తలంపక _ర్వు.న.వీ. 2, జేయు-ళ. ము చెక్కు [వతులు; 
జయ్యు = వా 

1. నొంపగ ర. 

1. ఐనను నాబలమున ౬ ర. న. ఇచ్చట మూలము. అవాం తు సోమకాన్ సర్వాన్ . 
'పాంచాలాం శ్చ నమాగశాన్ నివా నిమ్యేన రవ్యాఘ వర్ణయిశ్వా శిఖండినం. 
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162. ఆ. నడికిరేయి వచ్చి నను నొవ్వం బలికినం 

గలుగునయ్య జయము గడంగి నీవు 

నడవు మనికి నెల్లి నాచేతి ®ిబలుపు నూ 

శదవుగాక వేయి 'సెప్ప చేల, 

188. క. అనిన |వియమంది కేన గరికి( 

జని *పతి నుఖని|ద సేసి నముచితసమయం 

బున మేలు కాంచి కయ్యం 

బున కాయిత మయ్యె కిచ్చెను వొంగారంగన్. 

154, వ. ఇట్లు సన్నద్దుం డయి బలంబుతో వెడలి నీపుతుండు భీష్ము నుపలతించి 

భూపతి పకరంబులతో ని ట్లనియె. 

ఎ భఖీమ్యని శవమయదివన యుద్ధము ‘dm 

సం. 6_95_1 

155. శ. ఇతండు పాంచాలు రాదిగ 'నెల్లబలము. 

జంపి పొండుకనూజుల సమరేభూమి 

గెలువ గలవా(డ నని రాతి వలికె నేడు 

దణీమి *మనలావుం జేవయు మెజయవలయు. 

186. క. ఆని యాడుతులువమాటలు 

విని ఫీభత్సంబు సిగ్గు విపులవిషాదం 
2 బును “నొక గ్రా పెట్ట వుట్టంగ 

ననిమివతటినీతనూజు. డతిదుఃఖితు. డ 

i82. 1. "గెలువు - కొన్ని (పతులు. 2. బలువు = కొన్ని (పతులు. 

188. 1. వీడ్కొని - చెక్కు వతులు 2. సుఖతరనిద_-న. శి. మెనలు = చ. ట. 

185. 1. "కేలి _ ర. 2. మనమును లావులు - ఐ, ఒ. ర; మనమన లావులు - శ. కొన్ని 
[వతులు; మన మొన లావులు - గ. ట. 

158, 1. అనునతని తులువ - ఒ. చ. శ. షమ. 2. మనమున బెనగొనగా = ఇ. ఈ. 



187. వ. 

188. క. 

189. వ. 

190. శ, 

190. 
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తన్నుం చాన యుపశమించుకొని యున్నం గనుంగొని కార వేశ్వరుం డ 
తని క న్నెణింగినవా( డ్రై దుశ్శావనునితో ని ట్లనియె. 

మన మెల్ల వీతామహునొ 

న యుండుద మదియు. గా కితనిముందట( వె 

“న నలయు శ (తుబలము 

లను లిరువది రెండు వేలరథముల వారిన్ . 

అని నియోగించిన నతం డట్ల చేసె నద్దరణీశుండు గురుకృపాళ్వశళ్ణామల నాలో 

కించి గాంగేయుం జూపి సత్య|వతుం డగునీతండు శిఖండి పని మన మెత్తి 
విడియునాండ చెప్పుట మీరజుంగుదుర కాడె యన్నీచునకు గోచరంబు 

గాకుండ నిమ్మవోనుభావుం బొదివికొని రావలయు ననిన వారలు నట్లకాక 

యని రయ్యమరనదీనూనుండు సర్వతోభ|దవ్యూవాం శబొనశ్చె నందు. 

గృపాచార్యకృతవర్శీశల్యశకునిసుద &ఊణనై ంధవులును గురుకుమారులుం 

చానును ముందట నిలిచె. దదనుమతిం గుంభసంభవభూరి[శవోభగదత్తులు 

వలపటను సోమద త్త దోణపు|తవించానువిందులు 'దాసటను 5వాలాయు భా 

లంబుస [కు తాయువులు వెనుకను ; దిగ ర్త (పక ర పరివృతుం డై_ జననాథుండు 

నడుమను నిలిచి రంతకు మున్న కౌంకేయులు నై న్యసమేతంబుగా వెడలి 

రట్టియెడ నర్టునుండు మనీ మొగ్గరంబు సూచి ధృష్టద్యుమ్నున కి ట్లనియె. 

కంచు గాంగేయు నతనిచక్కాటి శిఖండి 

బెట్టు మీతని మన మెల్ల( విండుగట్టి 

పాదివికొని వత్త మీపవ్వీఫంబువకు, కేదగ ద 

ళంబుగా మావాఃంపు బలంబు నెల్లి. 

1. కొనుచున్నం = కొన్ని (పతులు. 

1. ట్రనువలయు - శ. కొన్ని (పతులు. 
వి 

1. పనిమనమెత్తి - శ. వ. చెక్కు (ప్రతులు, వై నేయ నని మనమెత్తి _ వా. 

2. రయ్యనిమిషనదీ - వీ. శ. ష; రయ్యవసరంబుననదీ - అ. ర. వ. లీ. బమర్శ్చె- 

బమర్చి - అని పాఠములు; బు పన్ని యందు వ. 4, శైబ్య- మూలము. ల 

శల _ కొన్ని (పతులు. 5. మూలమునందు వాలాయుధుని పేరు లేదు. 6. మోవా 

రంబు = పెక్కు (పతులు. 

1. దగవ, లయముగా మోహారింపు బలంబు నెల్లి = ఇ. 
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191. వ. అనిన విని యతం డట్ల చేయుదు నని సొత్యకివిరాటులు వలపటను నఖి 

మన్యుపాంచాల కేక యులు చావటను నకులసవాదేవ చౌవదేయపురస్సరుం 

జైన యుధిష్టిరుండు నడుమను 'జేకితానకుంతిభోజులు వెనుకనుంగా "నొనర్చి 

య గభాగంబున శిఖండి నునిచి యతని కెలంకుల డాని ఖీమనేనమటోత్కచు. 

జీలొక్కవలనను బార్జుండు. చాను నొక్కదిక్కునను నిలిచి తక్కినయోథ 

వీరుల గలయం జేర్చి గట్టిమొన”* నమళ్చె ని ట్లుభయనై న్యంబులుం బన్ని 

భేరిభాంకారళంఖాదినిస్వనగ ర్థాస్ఫూక్థితబహుళంబుగా నొండొంటిం దాంశె 

నట్టిసమయంబున. 

192. క. చెంగట నభిమన్యుండు పి 

శంగతురంగ [పచారచంచ (దథు డై 

పొంగి మనదిక్కు] పజమీ. 

దం గవిసెం జిచ్చు దూది దరికొనుమాడ్కిన్. 

198. వ, ఇట్లు గవిని. 

194. ఈ మెజసీ మండలవారి యై కొటివి |దిప్పి 

నట్లు గురుక్ళపసింధురాజాదు లైన 

'యోధవీరులు వెగడంద నులివు మిగిలి 

తరువంబడు నిబ్ది| కియ సేన కిడిరుగం ఐడంగ. 

195. వ. ఇట్లు మాటు లేక తలుముచున్న సౌభ|దుం గనుంగొని కౌరవసతి యలం. 

బుసుతో ని ట్టనియె పేండు 'రండవయర్జునుం డై మనబలంబులం గలంచు 

చున్న వా డర్దునీనందను నెదుర్కొన నీవకాని మాటు లే చేము పాండో 
వుల కడ్డపడియెదము నీవు వీనిం బొదివి కిభంజింపుము. 

191. 1. మోవారించి - క.వ. ౨. లొక్కవంకను _ ఖ. చ.యు. డ, వ. వా. లె. లం. 

గలిపి కరియం జేర్చి గట్టి _ కొన్ని (పతులు. 

194, 1. నట్టికియ - కొన్ని (పతులు. 2. దిరుగు బడగ, దిరుగ బడియె _ అని పాఠములు. 

196. 1. నందనునకు నీవశాని-కొన్ని [పతులు; నందను నెరుర్కొను మే మందు రాలేము, 
ఐ. ఓ. మ.ళ. 2, మందు. "వెక్కు_ [వతులు. లీ. బంధింపుము - వ, 
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. © అ =) ద త ఎత అలందినుంఢు దుర్కో ధశ(పేరితుం థై యభిమన్కునివైల గబియట $= 

196. క, 

197. &, 

198. క. 

199. వ, 

200. తే. 

సం. 6.93.24 

అనవుడు నశండు దుర్దమ 

దనుజావలి మున్ను గాగ దటిమెం గుంతీ 

తనయబ్ళంము గాళరాకులు 

చెనుగాలిం దూలునట్లు భీతిం !జెదరన్, 

అపుడు (దౌపదేయులు రయంబున నడ్డము సొచ్చి దై_త్యులం 

గుప్పలుగా మహిం బెలుచ( గూల్చివ దానవనాథు. డమ్ములం 

గె గడంగి వారల నఖండపరా[కమలీల వారు వా. 

డొప్పఆి తేరకూబరమ యూంతగ *(వాలంగ నేసి యార్చినన్. 

ఆలోనన తెప్పిలి లయ 

కాలుండును బోలె నసురగన్ను ల నిప్పుల్ 

'రాలంగ వారలసిడములు 

'నేలం బడనేసీ చాపనికరము (దుంచెన్ . 

(తుంచి నవ్వుచు. 

ఒకనినొకని నై_దైదు మహో గథాసు 

రా(న్ర్రముల సేసి నొంచిన నతనిమదము 

సొంపు సోదరవ్యథయును బాచి యడ 

నప్పు డాతనీవై సుభ! చాత్మజుండు. 

. అప్పు డుభయనై న్యంబులవారును కీవెజంగంది. 

1. బరవన్ = కొన్ని (పతులు. 

1. వచ్చి - కొన్ని (పతులు. 2 [గ్రక్కున = ఆ. ఐ. ఓ. న. మ. 

188 

1. నొంచి యేసిన-అ; నేసి యార్చిన _ ఇ. 2. జూచి యేచి యడరె నాతని=వెక్కు 

[వతులు. ఏ. రెందాను నాతనివై సుభ | దాసుతుండు = ఏ. న. ర.ళ. వ.వాొ, 

1. వెగడంది _ ఖ. ట. న. వా; వెజగొంది = కొన్ని (పతులు. 



184 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

౨02, క, దనుజుండు మాయాధికు. డ 

ర్టునతన యుడు దివ్యశీళరధరుం డెట్లగునో 

యనుచుండగ నయ్యిరువురు 

నని సేసిరి వృతవాస వాకృతి దో6పన్. 

908. క. ఇత లేతరశరకృతళో 

ణితధారలు నిగుడ నపుడు నిర్భరచావ 

ద్యుతు అడర(6 బొలుచునగముల 

గతిం £బొలిచిరి వోర ల హాకంపోన్నతు లై. 

204. క. దను జేశ్వరుండు మాయం 

బోనరించిన6 దమము గవిని భూనాయక ఫ 

లుననుతుండు భాస్కరా ౦బక 

మున వెలు గొనరించి నురసమూవాము వొగడన్,. 

205. కే. అసుర వెండియు. జెక్కుమాయోలు ఘటింప 
ల. శ కపాత్రుండు దివ్యా(స్తు జాల మడరC 

జెసి యన్నింటి నడంగించి చెలంగి నొంప 

రథము డిగి పాణం బలుచ నారాతమండు. 

206. క. రక్కసుండు విజిగినం గడు 
నుక్కున సౌభ[దు డడరునురవడి గని న 
ల్రిక్కులం బజుచెం దమలో. 

జీక్కువడుచు. "గౌర వేంద్రునేనలు ఫీత్రిన్. 

బి07. వ, అప్పుడు "పెక్కుం[డుర థికులతోడం గూడి గాంగేయుం డఖిమన్యుపయిం'. 

గవిసిన, 

202, 1. సూనుడు _ సెక్కు (ప్రతులు. 2. చాపధరు డెట్టగునో - వా; శరవిందుం డెట్ల 
గునో, శరనిరూఢు డెట్లగునో - అని పాఠములు. 

208. 1. ధాతుద్యుతు లడర - ఒ. ఖ. యు. ట. డ. వ. వీ. శ, ష, 9. నొప్పిరి - పెక్కు 
(పతులు. క. రఖండ గర్వోన్నతులన్ _ మ. శీ. కంపితు లగుచున్ = ఎ. 

205. 1. అ నొనర్చ - ఉ. 2, సమితి యడర ఒక. 
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208. కే. అత(డు దానీకిం డలకక యందణకును 

నన్నిరూపు లై పోరంగ నర్ట్జునుండు 

సరభసంబుగ భీష్ము శై నురవడింపం 

బొంగి యిరువా.గు నిరువురం బొదివె బెరసీ. 

209. వ, అట్టిసంకులనమరం బున నభిమన్యు వె నడరుక ఎ్రఫౌచార్యుం 'చాంకి సాత్యకి 

ఓ బెడిదంపునారసంబు లేసిన వాని నన్నింటిని నశ్వశ్రామ తునిమి యతని 
2విల్లు [దుంచినం గోపించి. 

210. క. ఆసాత్యకి 'వేజటొకవి 

ల్లానురగతి సలి యు గమగునారాచం 

బేసిన నాతడు "కేతు 

వ్యాన క్తుం డయ్యె మూర్చ వచ్చి నరేం చా. 

211. క. ఆలోనన తెలిసి మెజటుంగు 

వాలిక!తూ పాత డతనివతముినడుమం 

గీలించి సిడము |గక్కున 

నేలం బడ చేసి యార్చ నింగి వడంకన్ . 

212, వ. దానికిం గినిసి కినిమనుమండు పొగరు మిగులునారాచనిచయంబులం 

బొదివిన నశ్వశ్ఞామ రావ్యుగన్తుం డగు ను|గగభ_స్టియుంబోలె నైనం 
గనురిగొని. 

౨18. క. [(దోణాచార్యుండు నుత 

(శాణపరత్వమునం గృష్ణుతమ్ముని వె న 

208. 1. గలగక ౨ ఊ. ఏ. త. ఐ. వా 

209. కేం బెట్టిదంపు - క. వా. 2. ధనువు దునిమిన _ కొన్ని (పతులు. 

210, 1. నతండు _ కొన్ని (పతులు, 

211. 1. శరజాల మతని=ద; తూ పడర నతని ఏ. ల. నాటం = ఆ. ఐ. ఓ. న. మ.వ. 

212, 1. శినివరుండు = శ. ష. 2. నున్న గనుంగొని _ కొన్ని (పతులు. 8. గొని 

కోపించి _ఉ. క. వ. 
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తీణోద్దతిం గవియుడు గీ 

ర్వాణాధిపసుతు(డు వచ్చి వడి నెడం జొచ్చెన్. 

214. చ. "అనవుడు నాంటి కేయవనుథాధిపు( డిట్లను (దోణు. డాత్స న 
రునునకు( గూర్చునాత (డు కీగురుం గని యెంతయు భక్తి సేయు వా 
రని దమలోన నట్లు వెన నప్పుడు కిదార్కొని యెట్లు వోరెరో 
వినం గల దేర్పడం తెపును వి కుత భంగిగ సాకు సంజయా. 

215. వ. అనిన నాసూతనందనుం డతని క ట్లవి యె. 

216. క, తాత్ర్ర్యము చలకొని కంగర 

ఛాతికి చేతెంచి గురులు దండులు దమ్ముల్ 

ప్రా త్తులు శిష్యులు మామలు 

పుత్తు లనం గలదె తొడరి పో రనవల యున్. 

=: అద్దను(థు (దోజడాచాడ్యూలతో యుద్దము సేయట + 
స్ ధి 

సం, 6_98_4 

217. వ. వినుము. 

215, en అర్జునుం కేడడరి (దోణాచార్యు 2మూ(డు నారనముల చేసి యు! గంపుటంప 

వెల్లువ వఅపిన వెగ డొంద కాత డాతసో మేన దూపులు దటుచు గాంగ 

నా(టించె నంత భూనాధుండు పురికొల్పం గాం (దిగర్హులు గురుం గడచి 

కవియ 

నరు జేచి వాయు కాణమ్మున నమ్మొనం దూలింపం గుంభజుశె లశరము 

1. అనుటయు వ. వి. గురుం డని చ. శి. మార్కొని -ల. శ. మ, కొన్ని 

(పతులు, కీ, యేమి సేసిరో = ఇ. జ. ర. వ. 

216. 1. పోరంగ _ వీ. వ. కొన్ని (పతులు. 

215. 1. డజేచి. ఆ. ఓ. కొ. వ. ౨, వై దునారనముల = చ,ల.శ.షు. కి. కాతని 

తనువున దూపులు = ఎ. గ. ద, మ. 4. మేనం దూపులు-వీ. శ. వ. చెక్కు. (ప్రతులు; 
"మేని. రూపులు = వా. 



219. వ, 

220. క. 

౨21. తే, 

222, వ, 

219. 

వీవీ], 

౨౨9, 
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రవై చి యుడుప నలిగి వాసవినారాచ 

వర్ష మనం దిగర్తవరునిపు[త 

చయము. కదెరలుచుటయు జనపతి కృపశల్య 

బాహ్హికులును. “దాను. బార్థు( 'దాంళే. 

అట్లు "దాకటయు వారల నతండు గన్నెరాకమ్ముల జీకాకుపజిచె నట్లు 

గురుండు మొద లైనయందలుకును నాధనంజయుపోరు దలమునుక 

లయ్యె. గురుపిశామహుండు ధర శ్రనూతి యున్న ికిట్ల కుణటీకి తలలు చెండాడె 

శకునీభూరి| శవసులు గవల దలపడిరి కళింగపతియును భగదత్తుండును నిభ 

చేనలతోడం దొడరి ఖీమసేనుం బొదివిన. 

గిరి డిగు కేగరిచాడ్పున 

నరదము డిగి [భమితపటుగచాభీలత నా 

కరువలిపట్టియు. గవ్ిసిన6 

గరులు. దెర లె: బవనధూతఘనపం క్రి గతిన్. 

(కందుకొని యిట్లు మాతంగఘటలు విబుగ 

నాకు తాయువుం (వాగ్జ్యోతిపాధిపతియు. 

బోక నిలిచి యమ్మారుతపు త్తుజోడు. 

కేదనువు( జించిరి వివిధాన్ర్రతతులు వజప్, 

అప్పుడు గాంగేయుండు సేయుచారుణశరణంబు ధర్మపు[తునకు భరం బైన 

నతం డెలుం గెత్తి *వేరువేరం బిలిచి చేయి వీచిన నాకళింగనాథభగదత్తుల 

విడిచి యవుడుగఅచుచు. 

ర్, వెచి యుడువ _ ఊ. ఏ.వ; వచ్చి= వా. కొన్ని (పతులు. 6, చెల్చుట 

యును = కొన్ని [(వతులు; శేల్చుటయును ౬ శ. వష. 

1. దాకిన = పెక్కు (పతులు. ది, చేరాకుటమ్ములం -ఐ.న,.మ.వ, లిం కెట్ట జు 

ఆ. వ; దిక్కు = ఇ. ఈ. ఉను వై నురవడించిన = ఈ. 

1. చారు చించిరి - కొన్ని (ప్రతులు. 

1. రణంబు సమ్మర్దం ట్ ధర్మ = క. వ. లి, వేలటువేణ = వీ. ళ. వ. 
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వదిలి, క. కలయంగ6 గరములం జరణం 

బుల నురమున కోణితంబు బోరనం దొరంగం 
వలి ఆనంగిననడమామిడి 

చెలువువం కీబజతెంచె ఖీమ'సేను. డచటికిన్. 

224. వ, అంతకు మున్న ధృష్టద్యుమ్న శిఖండి విరాట|దుపదులు ధర్మనందనున కడ్డ 
పడి భీష్మ నె నడరి బహు[పకారవిశిఖంబుల వెగడు పఅచిన నతం డలిగి 
శిఖండి *నేయనొల్లక యమ్మువ్వురను మూండేసివాండితూపుల నేసిన నా 
వీరరథికులు హు తాగ్ని[ తయంబునుం బోలె క బజ్వలించి జాణజ్యాాలలు 
నిగిడించి యతని *నొప్పింపం వృకోదరు. డర్జెసం గవీయుటం గనుంగొని 
కేకయగణా. నేయ, చౌపడేయులు గూడుకొని కవిసినం గౌరవనేనం "జేయం 
గలమేటిమగ లెల్లను మిన్నేటికొడుకునకుం దలకడచి వారిం దలపడిన నిరు 
దెజుంగులదొకలును బలంబులును నొక్కుమ్మడిం [గందుకొన బెరసి పోట్లాడు 
చుండం రజ ంఢర క్షి వినువీథి చక్కనగంబునకుం ర్వీనుచెంచె నట్టియడ. 

225. కే, రథములను సామజములం దురంగమముల 
నుజుక “నె తుకేతుల నీ(ది తజియ నడచి 
పోరి కేటును (వేటును బోటు నొక్క 
2యులపిం 'జెలంగంగ నుభయనై న్యవులవారు, 

226. వ, అప్పుడు మనబలంబులజనంబులు. 

వ2'7. క, ధ్యతరా స్ట్రుండును బుతత్తులు 

నతిలోభంబున6 !బజాకయను సేసిరి ధ 
ర్మతనూజు గెలువేవచ్చునె 

మతి 2ళరై. రింక నేటిమూటలు మనకున్, 

1. దలిరుల నలలెడు _ రు. 2 జనుదెంచె _- ఈ. ఉ. ఐ. 

22&. 1. కడ్డం లై తలకడచి -ల. శ. వ. కొన్ని (పతులు. 2. నేయక యమ్మువ్వుర - 
కొన్ని పతులు. ల, (బజ్జ్వరి ల్లి = పెక్కు (పతులు, 4. నొంచిరి _ కొన్ని (పతులు. 
రి. జండరశ్శిరథంబు పినువిఫి =. ల. వ. కొన్ని [పతులు. 6. కరుగుదెంచె _ కొన్ని 

- (పతులు. 

నిర్, 1. నెతురుకేరుల దజియ నడచి _ ల. వీ శమ. న. ళ, 2, యలమి జెల్ల ౦గ 
నుభయ చైన్యములవారు = ఆఅ. ఈ. ల. 

227. 1. వశమే_ ఆ. ఓ. జొ.న,మ.వ, 2. దలవగ నింక _ వ. 
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290. ఆ. అనుచు వగచువలుకు *లాలించుభీష్మాది 

యోధవరులకో సుయోధనుండు 

చెనంటిమాట లేమి వినియెద రనిన వా 

రదియు *నదియు వివనియట్ల పో లె. 

299. వ. పరా [కమ కీడలు సలుపుచుండి 2 రాసందడికయ్యంబునం గిమ్మీరమర్దనుండు 

గదపండువు సేయుచుండె నప్పుడు. 

౨80. క. సరభనముగ సారథి దన 

యరదము చెచ్చుటయు నెక్కి. 'యతనిశితళర 

స్సురణాపరిణతి బాహ్లికు 

విరథుం గావించె సురలు వినుతింపంగన్. 

281. శే. చితసేనుండు సౌభ దు జి తచాణ 

పాతమున నొంచి యార్చిన. జాండుపొతు. 

డతనీసారథిం బడ నేసి యంత. బోక 

తురగమ ల జంపి యాతని తు ళ్లడంచె. 

282. వ. అక్కుమారుండును దుర్ముఖునిరథం బెక్కెం జాంచాలపతి గుంభసంభవుచె 

నడరి యతని మేన నానా(న్తుంబులు నించిన, 

288. క. (దోణుండు గోపించి తను 

(కా!ణం బయివుళ్లు చేసి తనువున కీరాజ 

ద్యాణంబులు (గుచ్చిన సం 

తీణబలుం డై యతండు సిగ్గణి *తొలంగెక్. 

228. 1. లాలించి - పెక్కు (పశులు. 2. వినియు వినని = ఆ. ఐ. ఓ. న మ. వ. 

229. i. సమర క్రీడలు = ఇ. ఐ. మ. లి. రానమయంబున = ఇ. ఈ. వ. 

290. 1. యతినిశిత, యతిశాత, యలిగి శీశశర = అనిపాఠములు. 

292, 1. కీలించిన - అ. ఏ. ఘ. వ; [ప్రయోగించిన - ఇ; నిగుడించిన _ ట, 

288. 1. ణము పరియలుగ జేసి = ఊ. ఏ. చంచచ్భ్బాణంబుల ౬ అ. ఇ. ఎ, చ. ఘ.ర. అ. 

లి, పారన్ _ప. 
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284. సీ, 

2లి5, వ. 

286. క, 

287. క, 

ల్లో, 

286, 

అభ దురోూదణుండు ల్ వనిదుక్కానముల భీమ్యనవ నవోయంతుగాం బింభ్రుడ్ ౩ 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము జో 

తటిమి సుళర్ముండు దాక యర్జును నొంచి కృష్ణు*.వె నమ్ములు గీలుగొలుప 

నలిగి యన్నరుండు వాలంపశాలువ లోలి నడరించుటయు 

వానియఖిలబలము. 

*-కేత్రిసమ్మెటలను చేరుకోలల [వేసి యంకుశంబుల కనూ(టి యతిరయమున. 

చావానంబుల( దోలువారును విండ్లను బలకలు వై చుచు( *బఅచువారు 

నైన మీతండి [కీడిైవై నడర నడుమ. 

జొచ్చె సాళ్యకి యన్నదీనుతుండు శక్తి 

వై_వ *మెయి వాల్చి యది పట్టి వై చె *మగుడ 

వాత డాఫీష్ము( 'డెడం దునుమాడె నధిప. 

ఇట్లు (దుంచి. 

ఆభోనన మెయి దొమ్మిది 

వాలమ్ములు నా.ట బాండవవ్యూ నాము శుం 

డాలీరథఘోటనుభటా 

ఫీలతం దల కడచి పొదివె భీష్ముని ినంతన్, 

సం, $_101_1 

కని కౌరవపితి దుశ్ళా 

సనుతో ని ట్రనియె గంటు శాంతనవునిచె 

1.మె._ పవ. 2. కేం సమ్మెటలను _ ఉ. శ. శర, వ. వా చెడి స మ్మెటల 

చేరు _ కొన్ని ప్రతులు. శి. నూది - అ. ప, జౌ, చ; నూరి, నూని, (వేసి, నెత్తి, 
నొతత్తి = అనిపాఠములు. క. జారువారు _- ఆ. వ. ఓ. గ. జ, న.మ.ర. 5. నెరి= 

ఆ, ఏ. 6, మెడాచి _ ఇ. ఈ. ఉ.వ; మై (వాల్చి_యు, ట.డ; దానిన చా బటి .. 
లు 

ఓ. నువ.ళ. 7, నాతం డంత నాఖీష్ము = వీ. శమ, 

ఏ, దశ వ. బి, కడకన్ = ఇ. ఈ. 



ఫీష్మపర్వము _ తృతీయాశ్వాసము 101 

ఘనసేన "దోశె జని కై 
కీకాన్సుం డీవును సౌబలు6డు నకుంఠితవృ త్తిన్ . 

286. క. అనవుడు నయ్యిరువురు నే 

పునం 'గదియుడు జూచి ధర్మపు త్రు డు మాదీ 

తనయులు నడరిన దుర్యో 

ధను డపుడు తురంగమాయుతము. బురికొలి పెన్. 

289. వ. ఆపదివేవురు నెజీరావుతులు నొక్క పెట్ట శకునిదుశ్ళానకులకుం దలకడచి 
2 రక్కి నం బాండీవబలంబు మవోేమత్సే ఎవ్రసమూవావివోరంబుశం గలంగు 
మడువునుంబో లె సంతో భించినం గోపించి కౌంకేయా|గజుండును గవలును 

వివిధ విశిఖపరంపరలు గీవరగింప ముందటి కాళ్లు దునిసిన (ముగ్గ తిలంబడి యును 

6మోరలు పజియలై న నెజిదవృం గూలియు గుండ్య “ లవినిన 'నెగసి 

"డసియు వా7లు 7 బెవ్విన కివలియం బాజియు నాశ్వికులు నేల కొతి 

గినం *జెనంటి డిరిగియు ననేక ఘోటకంబులు రూపజిన నేపణి యత్తురంగని 
కరంబు లేటమొగంబు!ివడి చెదరి కనుకనిం బఅచిన. 

౨40. క. భీరీశంఖాదిరవ 

స్పారత నప్పాండుపు [తబల మేచుటయుం 

గౌరవపతి శ ల్యునితో 

గారవమున నిట్టు లనియె. గడు దీనుం డై. 

241. క. వెలివిరిసి వచ్చుజలనిధి 

పొలుపు!న( దోంతెంచు ధర్ముపుతునిబలుగో 

287. 1. దోచె - ఈ.ఏ.జొ.న.బ.వ.ష. వా దోచె - వా. కొన్ని (పతులు. 

2, కొను మీవును _ సెక్కు. (పతులు. 

288. 1. గవియుడు - కొన్ని పతులు. 

239, 1. రావుతులు, రాహుత్తులు _ అని పాఠములు. 2. తాకినం - ఈ. ప. శీ. వానీ 

కంబులు  చ.వ.శళ.వ. 4. గజ. ఊ. ర్. పరపిన వ. 6. మొనలు = ఐం 

బ. మ.వ. గ. [వస్సిన, తెగిన ఎ అని పాఠములు. రి. గలయంచారియు _ వీ. శం 

వ. స. 9. జిమ్మతిరిగియు = ఈ. ద. 10. వడి బదరి చెదరి, వడి ఇదరి =. అని 

పాఠములు. . 

౨41. 1.న నేతెంచు = చ. వీ. శ.వమ.న 



192 

242, 

248. 

244, 

245, 

వశ, 

om 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
ళో 

లుల నిలువరింప ఫీ వొక 

చెలియలికట్ట కయి మమ్ము చేకొను మిచటన్. 

అనుడు నత(డు పాండవా[గజ( గవలను 

'దాంకి విపులబాహుదర్చ మొప్ప 

నారసముల6 బొడిపి మారిమసంగిన 

ట్రయిన' జూచి నరుండు ననిలసుతు(డు, 

ఒక్కాట6 గడంగి శల్యుని. 

బెక శామ్ముల నొంచుటయును ఫఖీష్మ[దోణుల్ 

(గక్కునC సడ డకిమిన నయ్యిరు 

దిక్కులనై నములు నత్యుదీర్ధ్యత జెరసెన్. 

ఇట్లు గలయ౯ రసి యపరాహ్హాంబున నుభయచతురంగమథనం బగు. 

1 పధనంబు 2చళ్లి నట్టియెడ భీష్మ (గీష్మూదిత్యుండు వేడి మిగిలి వాడి 

మెబసిననారనంబు లను కిరణంబుల పరగించి, 

పం[డెంట6 బం( డెంట. బాండవా[గజుని ఫీముని మా|దికొడుకుల 

మూట మూట. 

= అధి ® అగ నేడింట సెడింట నేచి సాత్యకిని ధృష్టద్యుమ్ను నొప్పించి సమదవృ త్తి 

నార్చిన మాత్చ ్ రపాండ్యానీక ములును సోమకవరూథినియును మగధబలము. 

గాళవై న్యంబుం. గరూశ సేనయు నొక్కవెట్ట రయంబున ఖీష్ముమీంద 

నురవడించిన వాండవోత్క్మరము' గృష్షు 

తమ్ము బాంచాలనందను సమ్ముఖమున 

కడరనీ కాంగి యందజ కన్ని రూపు 

లె మవోరణ మొనరించె న(న్ర్రుగురుండు. 

2, కయ = కొన్ని (పతులు. 

1. జెరసిన క; దరిసిన _ న. వ, 

1. |పస్థానంబు . ఇ; భండనంబు_వ. వి. చెల్లి _ ఉ. క, జ, ప.వ. వః వేసి రటి_క, 
కొన్ని (ప్రతులు; వేనె నట్టి - వా. ల 



(25) 

246. ఉ, 

247. మ. 

2468. వ, 

247. 

249, 
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శాంతనవుం డనేకబ లసంతతి నుద్భట శార్యసారదు 

నాంతపరా[ కమమ్స్ప్సరణ దా(కి సముజ్జ పల శాతసాయక 

(కాంత పరీతనిర్శథితకంపిత పాతితమూ రిం జెసి య 

త్యంతరయంబునం దనరథంబుగతుల్ మెటియం |బదీ పుం డై. 

గజరా జోజి ఎపలఘంటి కావి దురంగ (పన్ఫుర త్రి ంకిణీ 

(వజముం గావాళదుందిభి పళ్ళ తితూర్య | శేణులన్ సుందర 

ధ్వజఘంటాత తులకా శరాననగుణ వాతంబు దున్మాడీ ధ్ 

రజ్టజ సేనాతతి ముంవం జీన. బటుదోర్గర్వం *1బఖర్వంబుగన్. 

ఇట్లు బల్లిదుం డయి మల్లడిగొని మార్కొనుమగలు లేక మదంబునం 

బొంగి గాంగేయుండు పాండవేయులు వెజంగువడి యుండ మణియునుం 

గడంగి +దుర్వారంబు లగుదివ్యా(న్ర్రుంబులు దీటుకొల్సి యేదిక్కు నూచినం 

దాన యి రథికులను వో _స్తీకులను నాళ్వికులనుం దునీమిన గంధనింధుర 

[కీడనంబున [మోడుపడిన యుద్యానంబు చందంబున నగుచున్న చోట్లును 

గాలుబలంబులం గనుపుకొట్టిన గాలు చేయి తల డొక ప్రా యని కయేయుపాటు 

లేక వండం దజిగినయ ట్లున్న యెడలును బెక్కుదెఅంగుల చప్పుళ్లు నిగుడ 

రథచయంీబు నవయవంబులుం గరివాయనికరంబులోయెమ్ములు విజుగం 

గార్చిచ్చు పొడివిన వెదురటడవి తెజంగునం దోంచువట్టును దజచు గొడు 

గులు విటీతాటనంబు సేసినం బెనోగాలిం జిక్కు_వడిన కునీీమిత కాళవనం 

బునుం *బోలు చక్కట్టును బహురత్న మయమకుటాది భూషణ |వజంబు 

వివిధవర్శ చామరోోజాతంబు నణీకి పడవై చినం "| బబలోద్దతలు లాయలు లితం 
బయి కమలకై రవోత్పలాకీర్ణం బగుూేకొలని ననుకరించు |పచేశంబులును 

1. బవార్యంబుగన్ - వా. 

1. దుర్ణాంత ౦బు -ద. టి. వబుపొాటు న. ళ. లీ. బులుం జదియురవంబులును_ 

అ. ఇ. ఏ; బులయవయవంబులు _ జె. వీ శ.ష 4. పల్ల ములు -ట. ర్. నెడ 

లును -అ. 6 తాటంయబులు యు. వ. శ. వ. 7 గాలి నిక్కడక్కడ వడిన 

కును - ఘః; గాలిం జిక్కు పరచిన - గ. ద. 85. మిశాకోకవనంబునుం బోలు = ల. 

9. బొలుచు - కొన్ని (పతులు. 10. జాలంబు = కొన్ని (పతులు. 11. [దిభ చెడి 

ఘన లులితం బై న కమల-ల; [పభ చెడి [వబలోద్దత-౭. ఈ. ద. 12. కొలంకుల-ళ. వ, 
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249. 

250. 

వరి1. 

ఏ5, 

255. 

ఏరీ, 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
ష్ గొ 

నై పాండవనై న్యంబులు దె న్యంబు నొందియు(6 గలగుండుగిగానియు 

'బెండువడియు6 గలంగం జాణీయు( దొలంగం చెరలీయుం గోలాహాలబహు 

ళంబు లగుటం గనుంేేేగొని గోవిందుండు. 

. అర్జున చూచఛచిజే మనబలావళి 'నెల్లం గలంచు చున్న వా. 

డూ ర్షితశార వ్రసంపదయు నుగ భుజాబలవై భవంబు వి 

స్ఫూర్దితవి, క మోద్దతియు జూచె నదీసుతు. డిట్టిచోట నీ 

దుర్ణయే*ేదర్చవి భమము దోంపంగ6 "'జేయకయున్కి యొప్పునే, 

. అనిన వివ్వచ్చుండు విచారడోలాయే త్తం బగుచి త్తంబుతోడ నిరుత్చా 

హుం రె యున్నం జూచి వెన్నుం డతని క్రి ట్లనియె, 

. మును మళ్ళ్స్యనాథునగరం 

బున సంజయుతోడ నీవు పొంగుచు 13 ట్రా 

డనమాట లెల్ల మలిచిన 

నినునగశే రథికవరు లనింద్యచరి తా. 

. అనుటయు నర్జునుండు. 

ఆ. సకలబంధుజనుల.6 జంపి కౌరవేహీన 

మైనరాజ్యీమహిమ యేను బడసి 
యను 'యేమినుక్ళత మాచరించినవా(డ 

నగుదు మనను గొలుపీదయ్యె ననికి. 

. అయిన నీతో నప్పటప్పటి కేటిమాటలు గలవు మిన్నేటికొడుకుం బడవై 
ఇదం చేరు 'నడపు మనుటయు నారాయణుండు నదినందనుస్యందనంబునకు 

13. వడియును _ వీ. శ ష. 14. గొని కుపితుం డై గోవిందుండు - ర, 

1 చవాహు-ఎ. గ. ద. ౨. వైభవము -ళ. స, 

1. తృచిత్తుం డై - ఇ. ద. 

1. బిట్టాడిన _ ఊ. ఎ. 

నిభ మైన - కొన్ని పతులు; రాజ్యవిభవ మేను వడసి వినుము మీద_రు. డ. బ. 
. విభవ మేను ౬ వీ. శ. మ.స.ళ. కి. దనికి నిపుడు  శ.-శర. వ. ౧ ౯ 

. గడపు మనుటయు -_ కొన్ని (ప్రతులు. 



ఏ55. మ. 

256. వ, 

25". తే. 

2568. క, 

259. క. 

రీల్. 

వర్. 

2ర్రి. 

259. 

భీస్మసర్వము _ తృతీయాశ్వాసము 1965 

సమ్ముఖంబుగా రథ్యమ్ములం ద్వరితగతి నడపినం *దెరలిననై న్యంబులు 

గూడికొని గాంగేయుపయిం గవియ నకండు సెలంగి మవ్మో స్త్ర నికరంబులు 

నిగిడించి యబ్బ లంబు నిలువరించి సీంపానాదంబు వేసి. 

ఖర నారాచపరంపరో |గనివహాతి౯ గాండీవియంగంబు లా 

తురతం బొందంగ నేసి జాణమయగా తుం జేసి గోవిందు ని 

ష్టురలీలం దురగంబులం బటుశరశేస్యూ తాస్యముల్ గాంగ న 

త్వరు( డై *యేసి రథంబు గూడ( బొదివె౯ వాలంప మొ _త్తంబునన్, 

అప్పడు. 

కీలు వోయి రథ్యంబులు మాటు మొగము 

వడినం చా నొచ్చి యుండియు. 'దడవి శారి 

నూలుకొనం జేసి తణీమిన (వాలి తీవ 

భ ల్లమున( గీడి వీష్మునివిల్లు బుడి మె. 

అత( డొండొకవి చల్లె త్తిన 

నతేరయమున నదియు. దునుము నాతం డౌరా 

శతమఖనందన యనుచును 

ధృతి వేజొకవింట శరతతిం బరగించెన్. 

అ బెట్టిదంపుటంపఅ 
చే వీభత్సుండు నొచ్చి చేడ్చడి మణియుం 

చా బంటుతనమే పటువా 

వాబలముగం బోరుచుండె నంగము దూలన్. 

2. నక్తైరపిన - ఇ. క. ల మగుడించి - కొన్ని (పతులు. 

స్యూతాంముల్ గాగ అ. ఇ. ఏ.ర. 2 దోచి = న్, 

1. నడచి శారి = తి; నడరి, దరమి, గడగి - అని పాఠములు. 

, క్ఘన - వెక్కు (పతులు. 

. ముమై జబాబలమున - an 



106 శ్రీ మదాంధ్ర మహాభారతము 
లీ 

260. క. వివ్వచ్చుోనొవ్వు నెంతయు. 

(గొవ్వున భీషమ్ముండు గడంగుకో లలీయుం ద 

"క్కైవ్వరు నాతని 'జేరక 

దవ్వుల నిల్చుటయు. జూచి తనిచి త్తమునన్. 

౨61. క. చారుణరోషం బడరలగ 

నారాయణు. డపుడు నై రణం 1ేదొఆటంగి వెసం 

చేరి నొగల( బగ్గము లిడి 

కూరత *మునికోల యె త్రికొని యిల కుటిశెన్ . 

ఎని. (రీక్ళవ్దుడు రథంబు శీగి భఖీవ్యునిపైకి బోఖుట 3 

సం, 6_102_52 

262. వ. ఇట్లు లంఘించి. 

268. మ. ధరణీచ! కము "| గక్కునం గదల దిగ్గంతావళ | శేణికం 

ధరముల్ * మొగ్గంబడకా దిశావలయ ముత్కంపంబు గా నీబలం 

బురులం వాఆఅంగ భీష్మువై6 గవినె శౌదో[చేకమురీ జూచి ఖే 

చరలోకంబును సంచలింప వారి చంచద్చావుఘో రాకృతిన్ . 

264. శే. లలితపీతాంబరంబు విలాస మొస్ప 

సింహ నాదోదృటం బగుచెలువుతోడ 

260. 1. నొచ్చు కెంతయు - అ. ఇ. 2. కుం చా రెవ్వరు _ వీ. 8. మదిలోనన్ -కొన్ని 
[పతులు 

261. 1. దొరంగి = వీ. శ. ష(సాధురేఫము తోడిరూపము) 2. ములుకోల, మునుకోల - 

అని పాఠములు. 

268. 1. [గక్కాతి ల్రగను-ఇ. ఏ; తల్ల డిల్లగను(డ్రు = ఉ.త.ళ. వా; బిట్టు (గక్కొదల - ష. 

2, (మోడుపడన్ రు. డ; (మొగ్గిపడన్ - వీ. శ. మ. కొన్ని పతులు. లి. జూచుఖే 
చర = అ. ఈ. జె. వ. శ, వ. 



265, వ. 

266, క, 

267. చ. 

266. వ. 

269, ఉ, 

264. 

266. 

267. 

౨668. 

269. 

భీష్మపర్వము _ తృతీయాశ్వాసము 197 

'మెఆుంగు! వెలుంగును గర్భయు మెఅయ వచ్చు 

కారీమొగి లనం గృష్టునాకార మొప్పె. 

అటియెడ. 
౬ 

బలుజీవము వోయిన వెలు 

వెల జాజుచు నీదుయోధవపీరులు *పొలిసెం 

జొలిసె నచె ఖీష్ము( డనుచును 

గలంగం బడి యజ్ఞు లెత్తి కనుంగొనుచుండన్. 

కను(గొని భీష్మం డుల్లము వికాసము నొంద(గ నల్ల నవ్వి యి 

ట్టనుం జనుదెమ్ము 'వేగమ మవోత్మ వికస్వరపుండరీకలో 

చన యిది లెస్స నా కిచట శాశ్వత మైనయశంబు నచ్చట 

న్వినుతికి నెక్కునద్గతియు నీదయం 'జేకుేజం జేయు మిష్ట్రమున్. 

అని పలుకు నంత జంభాంతక సూనుండు సరభసంబుగా రథంబు డిగ్గనుఆికి 

వెన్నుని వెనుక నెయిది కరంబులం (గుచ్చి పట్టిన *నతండును దిగిచికొని 
వెండియుం బోవం బోవ బదియడుగులకొలంది నాకౌంతేయుండు పద 

నైర్యంబును బాహువీర్యంబును మెజయ మహీతలం బూని మెట్ల నిలువం 

బట్టి నిట్టూర్పు నిగిడించుచు నదనుజమరనుతో ని టనియి, 
వి త a) య 

కయ్యము సేయ నేనని యకల్మపకీబుడ్దిం (బితిజ్ట చేసి నీ 

వియ్యడం దప్పి శేని జగ మే మను నించుకనేపు పోరులళా 

డయ్యుట దెప్పె నాపయిం గడంగినఖీషునిపాటు నూతు "రా 

వయ్య రథంబుమీంది కిటు లా శితమానము వీటి. బుత్తుశే. 

1. లడర గర్లిల్లుచు మెరసివచ్చు - ఈ. 2. మొగులన = పెక్కు (పతులు. 
Rag) 

1. చేయువ -శ. 2. పెలుచన్ _గ. ద. 

1.రు నాకు నిస్టముల్ = అ, ప. 

1. నతం డీడ్చుకొని - ఇ గ. ద. వ. బూది = స. కొన్ని పతులు, 

1. వృత్తి -త. వా. 2&2. తుమానము - కొన్ని పతులు. లి. తూలబుత్తురే - 

ఆ, ఐ. ఓ. జొ, న, మ. శ, 
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ల్ 

oR 

270. వ. ఆని [పార్థించినం బార్థుసలుకులకుం (బియం బంది ముకుందుం డూరక 

మరలె నయ్యిరువురు నెక్కినయరడంబు శిఖరశద్వయసుందరం బై నశ్రైలం 
బునుంబో లం బొలిచి నిలిచినం [బళయశకాల భై రవరవం బగుకీవారిదంబు 

కరణి గర్జిల్దుచు. బటునారాచపటలాసారంబు నిగిడించి వారల వెగడు 

వజిచి యచ్చట నొండొరుల మెచ్చక యటిమి తతీమిన వెరుల రూపు 

మాపి భీష్ముండు ఖీషణాశారుం డై పర్మిశాంతు లయినక్ళష్టార్టునులును 

ఫీతు లగు భీమసేన! పముఖులును *జేయునడి లేక చూచుచుండం బాంచాల 

బలంబుల బారిసమరునస్పుడు బలుమానిసీ *వలిచీమలం గాలం జముకు 

చందంబు దోశె నయ్యవసరంబున. 

271. క. త నస్తశిఖరి మజబువడం 

బోని యవుడు పాండు రాజపుత్ర, విరాజ 

కేన పొడ వడంగు ననూీక్ళప 

నో నలినాప్తుండు 'గుంశె నుర్వినాథా, 

272, వ. అట్టియెడ ధర్మతనయుం డతిఘోరం బగుసంధ్యాసమయంబునం బంక 

నిర్మగ్న మొన *గోవునుం బోలె నున్న నిజసేనం జూచి యొక్కింతనేపు 

చింతా కాంతుం జె యసప్పటికిం దిగుటయ క ర్హంబుగా.( దలంచి తగు 

వారల నెల్లం దివియ నియమించి, 

278. క. గాంగేయుచేత నెంతయు 

భంగపడితి మనుచు "వగచుపారాదులు ద 

210. 1. యుగ, యుగళ -_ పెక్కు (పతులు. 2. వారిధి కరణి _ల. కీ. చేడ్వడి, చెయ్యేది - 
అని పాఠములు. 4. బలుచీమలం _ కొన్ని (పతులు; చిరుచీమలం - కొన్ని 
(పత్తులు. 

లో]. 1. బ్ నాడును - అ. వ. స. ళ. కొన్ని (పతులు; బోనప్పుడు - కొన్ని (పతులు. 
2, [కియనో రు. డ.త.ప. బ. ళ.షమ.హ. లి. నూని దినాధివుడు - ఇ. ఈ; 
నూది దినాధిపుడు - గ. ద; నానలినా వుండు [గుంకె నవనీనాథా - వ. 

లోది, || బంకమగ్నం జైన - కొన్ని (పతులు. 2. గోగణంబు బాగున _ వ. 

78. 1. భీమపార్థాదులు = అ. ఎ. ఏ. వ; నపుడు పార్టాదులు -న బ. వ. 
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వర్, 
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277. 

278, 

273. 
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న్నుం గొలిచి *చన(గ విడిదల 

కుం గడువిన్న నయి పోయె గురువంశనిధీ, 

- ఇట్లు పాండవవ్యూవాంబు లోవాటించి పోయినం చారును దమబలంబుల( 

కేదవియ నియమించి. 

. ఎలమి నమస్కరించుచు నహీనపరా|కమభంగు 'లేర్పడం 

బలికి ఓయుదా_త్తవాక్యముల. [బిస్తుతి చేయుచు ఫీషు నందు 

న్ఫలసి భవ_త్ర నూజిలు మనంబులు నిండి *ముదంబు మోముల౯ 

*వైలి విరియంగ నేంగిరి నవినవిభూతి నివాసభూమికిన్. 

. ఇట్లు ధర్మతనయుండు దొమ్మిదవనాంటి ష్ట్పవరంబున జెండువడి యానిశా 

నమయంబునందు ర హాస్య (ప్రకార బున, 

= మనమున విషూద మడర(గ 

ననుజుల. గూర్చిళొని చాన వాంతకుసదనం 

2బునకుం జనియి టను నా 

తనితో నాత్మీయ కార్యదశ 2డలియుటకున్. 

. కార్చిచ్చు గవిసి మృగశేతతి 
నేర్చుకరణి నేండు ఖీష్ము. 'డేచినకడిమిం 

వ, రాగ. అ. ఏ. వ. 

1. దిపియిుంచి = కొన్ని ; పతులు. 
టా 

| 

|. యథార్థ వాక్య = ర. 2. లును పండి మకంబులు నిండి - ఐ. మ. లి. మదంబు 

మోదమున్ -వ; న వేడ్క మోములన్ _-త. వా. 1. దెలియగ నేగి రందరు నదీ 

సుతు డాది = ఓ. ర్. యనిం వ్యవభూతి _రు.డ. బి. 

1. సమరంబున _ చ. 

1. బున కేగి యిట్టు లను; బున కేగియి ట్లనియె నాతనితో-అని పాఠములు; బున కేగి 

అని "త' (ప్రతిలో సార్ధదిందుకముగా నున్నది; బున కేగి యతని తోని, ట్లను దగ 

నాత్మీయ మగునడలు చెలువుటకున్ - ఇ. ఈ. 2. చెరియంగాన్ - శ. వ. కొన్ని 

"పతులు. 
ul 

1. ముల, పతి _ అని పాఠములు. 
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200. 

281. 

279, 

250, 

231, 

292. 

వం 

శ్రీమదాం౦ధ మహాభారతము 
టో 

బేర్చి మనీ సేనం బొదివె శ 
రార్చుల నవ్వీరు. గన్నులారం కిగంశే. 

. మనా లెవ్వరు నోర్వ రాతనికి దుర్మానంబునం చేసి యే 

మును గా ర్యస్థితిం గాన నైతి విను నిర్మూలంబుగా బోర జ 

చ్చిన సాఎగాజ్యము గొన్న యట్లగు నె 2నిక్చింతంబునం గాననం 

బునకుం బో యెద దమ్ములం గొని తపపూజ్యుండ నై_ యుంచడెదన్. 

సమున్నును నేం గారణముగ 

నన్నియిడుమ అనుభవించి రనుజులు వీరిం 

గన్నార6 జూతుం గాని జ 

గన్నుత ఫీష్మునకు 2నోేలుగా నీ జాలన్. 

్ఞ్సికు మాచెస నను|గవాంబు గలదేని కయ్యంబు 2ిద్రక్రి.. ధర శ్రవిరోధంబు 

గాకుండునట్టియొక్క- తెరువు చెప్పు మనీ సకరుణంబుగా. బలికిన విని *ెరి 

కిసొంత్వనవచనంబుల *ననునయించి యతని కి ట్లనియె. 

సత్య | పతిజ్ఞుండవు నీ 

1ేవత్యద్భుతబాహుపీర్యు లనుజన్ములు "దౌ 

ర్లత్యము గల్లునె నీకు న 

మాత్యు(డ నై యేను రాజ్యమహిమ 2వాన రన్. 

౨. కీము బొదివె - ఆ. ఓ. లీ. గంటిన్ - ఆ. ఓ. డ.న.మ వ. శ. శర. మ. 

1. జొచ్చిన - ళ. మ, కొన్ని (ప్రతులు. ౨. నిశ్చిత్తంబుగా - శ. కొన్ని (పతులు. 

1. ము న్నేను గారణంబుగ _ అ. ఎ. ర. వ. కొన్ని (పతులు; మున్నుమ నాకారణ 

ముగ - వ. 2. కోరుగా - ఆ. ఎ; గొలువుగా = స. ళ. కొన్ని (పతులు; గోలుగా - 

ష; బొలుపుగా - శ. కొన్ని [పతులు; కొల్లగా = థి. 

1. నిక్కంబునకు మాదెస ఓ. 2. దక్క ధర్మ = ఏ. ఐ. గ. ఘ.డ.త. బ. మ. 

ల. వా. లె. శాంతవచనంబుల = కొన్ని (పతులు. 4. ననూనయించి - కొన్ని 

(పతులు. 

1. వత్యుద్భటబావు - అ. ఉ. ఊ, వ. శ. మ. కొన్ని (పతులు. ౨. నొనర్చన్ - 
కొన్నీ (పతులు. 
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266. క. 

267. వ. 

284. 

235. 
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వగవంగ నేంటికిం వార్జుండు 

'దెగువకు. జొరకున్న భీష్ము. దెగం జూచి వెసం 
బగ యడంగించెద నన్నుకా 

మగిడింపక చూచుచుండు మనుజారధీ శా. 

సఖుడు సంబంధి శిష్యుండు సవ్యసాచి 

నాకు నతనికి "నై 'యేను నరవశేణ్య 

కూగ్భిమై నిత్తు. గండలు గోసి మొన 

నరయ నాతండు *నాయెడ నట్టివా(డ, 

ఉవష్థావ్యంబున నితండు సంజయుతో నాడినబలుమాటలకు నులూకుండు 

వచ్చినప్పు డతనిపలుకులం బుట్టిన! బెట్టిదంపుందనంబునకుం దగినయంత నాకుం 

జేయవలయు చేను నీశెండెడలం చెక్కులు వలికినవా(డ మీకిరువురకు 

నొండొరువుఖపలుక:లు పరిపాలించుట సమయం బయి యుండు ననిన వను 

దేవనండనునకు ధర్మనందనుం డి ట్లనియె. 

కయ్యము సేయక తగుసా 

హాయ్యము సేయం గలవా(డ నని పలికితి ని 

న్నియ్యడ చం బొంకింతునె 

దయ్యము నా శేల యిట్టి దైన్యము వెచ్చెన్. 

నాకు దేవ వతునకు నొక్కసమయంబు గల దమ్మవోత్యుండు కారవులకు 

నయి కొయ్యంబు చేయుటకును నాకు హితం బగుకార్యంబు బుద్దిం దలకొను 

టకుం బూనినవా: డతండు నాకు రాజ్యం పికొనంగు నని పలికి తీనఖేదం 

బుగా ని టళ్యె, 
cn 

1. నేనును-కొన్ని పతులు; నయ్యె యో నరవ _ వ; నయ్యెను _ ఆ. ఐ. ఓ. జో.. 

త.మ. 2. నాదెస ౬ ఎ, వ.క. బ. ర. 

1. వరునదనంబునకు = ఇ; భేదంబునకు = ద. 

1. ల క్రై కయ్యంబు = "వెక్కు |[వతులు. 2. బు గలిగించి = శ. వ. లీ. సంశేతంబుగాం 

ఘ. జ. 
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288. ఆ. 

269. వ 

290. తే. 

291. వ. 

992, ఆ, 

298. 

(శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
ల 

అకట తండి సచ్చి నంతనుండియు మమ్ము 

నరసి 1 పోచినట్టి యను(గుంచాత( 

జంప *మది దలంచు కెంపు నూచితె రాజ 

ధర్మ మింత [కూరకర్మ మగునేె. 

అనవుడు. 

విని మురాంతకు( డితండు ఛశొాంతనవుకడకు 

నరుగ( జూచినవా. డని యాత్మ నెటీ(గి 

(కమ్మటణంగ చేతెంచెదు గాక యనిన 

యన్న దీనూనుతొంటి'వాక్యములు దలంచి. 

అజాతళ తున కి ట్లనియె. 

ని ధార్యరాజు రవాన్య(వకారంభున భీవమ్యనియెద్దవం వోవ్రటి 2- 

పం 6_11౮3_50 

నీతలంపు లెస్స నీవు ము న్ననినట్ల 

"కాక భీష్మం డలుక గదిరి పోర. 

జక్క జూచెనేని శ|తువుల్ వొలియశె 
యిప్పు డతనిపాలి 2 కేగు మధిప. 

నీవు ద న్నడిగిన నిజవధోపాయం బవశ్యంబు “జెప్పు దేవ! వకుండు 

మనము రవాస్యవ_ర్తవమ.న నందజమును జని యమ్మవహాత్మునకు భ క్తి 

i. [పోచి చెంచినట్లి తాత ౬ అ. ఆ. కొన్ని (పతులు [పోచి మనిచినట్టి తొత = బి. 
2. దంతు మేము జగతిలోవల రాజ ద. 

1. వాక ష్టంబు = కొన్ని (పతులు, 

1. హరున కైన నెదుర నలవియె తలపోయ నిప్పు డతనిపాలి కేగు మధిప-అ; నడరి 
గెల్వ శక్య మగునె వే వేగ నీ విప్పు డతని-ఏ; జక్కజూచి చేరె సమయశే శత్రువు లిప్పు- 
రం వ; 2. కేగు _ అర్చానుస్వార రహితముగా 'శర. మి (పతులందును అన్దాను 
స్వార నహితముగ వా. వీ. శ. నూ. ళ. (వతులందును గలదు. - 

1. చెలుపు చేవ _ర్వు.డ. 
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'నెరంగి తెల్లంబుగ హితకార వ్రగతి వినయంబుమై( |జార్భించి యడిగి యతని 

సదయమంతోపచదేశంబున నెగడుద మని యిట్టు వారి నిక్చయంజు నేయ 

ం నయ్యజాతళ తు డనుజులు £నతండును 

దాను సౌమ్య వేషధారణ మొప్ప 

కినతినిగూఢవృ త్తి నాపగానుతుమంది 

రమున కరిగి నముచితముగ( జొచ్చి. 

. అతనిం గాంచి యధికభ క్రిం 2 బ _న్తవనపూర్వకంబుగా. దత్చాదంబులకుం 

[(బణమిల్లిన నతం డత్యాదరంబీన. 'బేళువేర వారలందజఅసేమంబు లడిగి 

యి ట్ర్లనియె. 

* ఇచ్చటికి మీర “లందు 

వచ్చినపని యేమి *యేది వలసిన నడుగుం 

డిచ్చెద దుష్కర మైనను 

జెచ్చెరం దలకొని ఘటింపం 'జేనెద. లీతిన్ ॥ 

. అని కలి వొందిన మొగంబుతో నడిగిన దీనాననుం డగుచు ధర్మసూనుం 

డతని కి టనియె. 
య 

* మా కెమ్మెయి సా[మాజ్యము 

సేకుటు నెబ్భంగి బహుళ సేనోత్చాద 

వ్యాకులత రాక తక్కు.౦ 

జేకొని య _క్తెలి(గు £కరుణం 'జెప్పంగవలయున్. 

2, కృష్ణుండు _ జౌ; తానును _ ప; కృషుండు తాను సౌమ్య వేషధరణ 'మొప్ప-వ. ణ ల 
లీ. నడర గూఢ ఓ. న; 

క) 

1. (వార్జించి - వా. 2. న్తుతివచనపూర్యకంబుగా - ఈ. లి. న వేరువేర ఇ. ప. 
త. ద. ల. వీ. శ. ష; నం గూర్చుండ నియమించి వేరువేర - ఐ. మ. వ. 

1. లిందరు _ ఎ. న, మ.వ.వా. 2. యెద్ది వలసిన = కొన్ని (పతులు; యింక వల 

సిన వ, 

' 1. నోశ్సావావ్యాకులత. - ఊ, ఏ. ఐ. గ. ద. మవ. వీ. వష; నోత్చాతవ్యాకులత - 
ఎ. ఓ. జొ. వ.ళ. 2. (పీతి జెప్పగ - కొన్ని [వతులు. 



204 శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
లో 

£98. క. అనవుడు నేం బెనంగంగ మీ 

కనభఘూ నై న్యకయంబు నగు సామాజ్యం 

బును గానేరదు గావున 

నను నిర్జింపంగ శోభనము లెల్ల నగున్. 

X99. వ. అని పలికిన శాంతనవునకుం "గౌం కేయా|గజుం డి ట్లనియె. 

800. ఉ. శేచిచ్చఅకన్ను మూసికొని చేతి తిళూలము డాంచి లీలమై 
వచ్చినరు దుచందమున క వాలుదు వీ వనిలోన( *నోర్వంగా 

వచ్చునె నిన్ను నెట్టిమగవారికి నీకృప నాశయింపంగా 

వచ్చితి మెవ్విధి౯ "గెలువవచ్చు మవోత్మ 'యెలుంగ6 "జెప్పే. 

801. క. అనుటయుని ట్లను గంగా 

తనయుడు నీచెప్పినట్ల తథ్యం బది న 

న్ననిమిషులు గెలుతుశే చే 

ధను వుండ(గ వినుము తద్విధము చేటవడన్. 

802. కే. ఇట్టివానింగ నన్ను మీ శెజి/గి యిచటి 

కిందటును వచ్చి యక్క_టా యిట్టు లడుగ 

భీరు (వియ మైన కార్యంబు క'మెయికొనంగం 

గనుటకంచును సుక్ళతంబు గలచె కి సాకు, 

808. వ. ఏ నాయుధచ్యాపారయివలన ను చాసీన త్యంబు నొందిన నన్ను 
జయింప సమకూరు జోడు వుచ్చినవానిని గై_దువు బెట్టిన వానిని 

సిడంబు ీడ్రించినవానిని నంగనను చంగనాపూర్వుని నంగనాభిధానుని. 
దలచీర వీడినవానిని (భాత్ళహీనుని నపుతకునిం గని యేటుం బోటు 

800. _ శే చిచ్చుర _ అ. వ; చెచ్చెర_ చ.వ. 2. వలభేకి [తిళూలము = ఓ. జొ. ఖ. చం 
రు డ. మ.ర.వ. శ. ష. కి. (వాలుదు నీ వనిలోన-కొన్ని (పతులు కీ. నోపగాం 
గ; నొంపగా ర. 5 జెప్పుమా = బి. 

902. 

808. 

1. మేకొనంగ _ కొన్ని (పతులు. 2. యెందు _- ఐ.మ. వ. 

1. పట్టని వానివి- జ. యు. త. ద. ఈ విడిచిన వానిని _ వీ. శ. మ. 9. దునినిన = 
ఇ. వ, 
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దక్కి శనమరంబు సేయ మానుదు మజియు నొక్క[వతంబు పూనిన వాడం 

బుట్టినప్పుడు లేక నడుము దైవం బిచ్చినపురుషత్వంబు గలవానితోడం 

గయ్యంబు సేయం గావున మీకు నొక్కాయుపాయంబు 'నెచప్పెద [దుపదు 

నపత్యం బై_న శిఖండి యట్టివాం డగుట మీ "రెజటుంగుదుర కాదె విశేషించి 

ముందటిపుట్టువున నంగన యగుట వాని కెదు రేయకుండుదు నర్జునుండు 

వానిం బురస్కరించుకొని వచ్చి యే నేయుట మానినయెడ నొప్పించి 

సడవై చునది పద3పడి బంధుమి త్తు లగుధార్తరాష్ట్రుల గెణుచుట సుకోరం 

బగు నిది నాపను పేను బనిచి నట్ల చేయుం డని సవాదయంబుగా 6 

జెప్పిన నట్లు దేవ నతుచేత ననుజ్ఞాతు లై వార లతనికి నమస్కరించి వీడ్కొని 

విడిదలకుం బోవుచున్న సమయంబున వీభత్సుండు. 

శీ04. ఆ. సురనదీనుతుండు పరలోకగలతి నిరీ 

తంచుటకును దాను గృతకవృ త్తి 

జంపవలయుటకును సవిమోాద మానసుం 

డగుచు నిట్లు లనియె నచ్యుతునకు, 

శి05. క. గురుని గృత పజ్ఞుని ధ 

ర్మరతు వయోవృద్ధు లోకమాన్యు దయాళు౯ా 

పురతటినీపుతు వంచన 

బురుపో త్తమ చంప బుద్ది వుట్టదు నాకున్. 

806. ఆ. కన్ను జాంసు కేళి నున్న నర్మిలి నెత్తి 

మేనిదూళి దనదుమేకు వొరయం. 

(బీతిం గాంగిలించి మాతండిగుణము ల 

గించి *కన్నునీరు నించు నతడు, 

8. కడుపుదు మజియు ౬ పెక్కు (పతులు. ర్వీ, టెవనిర్మితంబునం బురువ క, 

రీ.. వివ్వచ్చుండు = 9. ఈ. 

$805. 1. గురుని కులపవి తుని ధర్భ్మరతు = బె. 

806. 1. నన్ను చాలేశేళి నున్నచో నర్శిలి తోడ నెత్తి, మేని ధూళి వొరయు _ శ. మ. న. ళ. 
కొన్ని [పతులు. టి. కంటినీరు - వ. 
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50", 

808. 

809. 

810. 

శీ11. 

ల్ర12. 

807. 

శీ09. 

810. 

11. 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
Ww గ్ 

. అక్కట తండ్రి లేనిమము శనమ్మెయి. బెంచిన తాత నిమ్మెయిం 

(చెక్కొనయగా దతండు సముదీ ర్థభుజాబల శాగ్యళాలి యె 

యిక ఒడి సేన జక్క-డిచె నేనియు6 జూతున *కాక ధర శ్రమం 

దక్కుట కోర్వం *జాలుదునె ధర్మజుతమ్ములు |క్రూరకర్యు లే, 

* అనిన విని క ఖమ్హం డాబిష్టున క్రి ట్రనియె, 

. కూరత కోర్చి యించుకయు రోయక కవెకొని యిల్లభంగులకా 

వై_రుల జంపి భూ పజకు వరనముం గలిగించి పాడి'మె( 

గో రరి గొంచు *సద్వరియము గోరి యొనర్చుట రాజధర్మవి 
Ac ww ఆ ౨ స్తారముగా బలారికి *వచస్పతి సెప్పుట య పగిద్ధమే. 

. అనిమొన నోరు భీష్మ నని యాడిననీదగుపూని లోక మె 

ల్లను విని యుండంగా నిటు చలం జెడలం జన చెట్టు లైనం జం 
పన తగు రాజధర్శ్మ పరిపాలన గా కిది [కూరకర శ్రమే 

నిను విధి పంచె శాంతనవునిం దెగిటార*(౧గ వేయు నేటికిన్ . 

. శఅనుటయు. (గీడి యిటు అను నా దుప 'చాత్మజుజన్మ మాపగా 
వి 

తనయవధార్ధ మం (డదియు. దప్ప దతండును వాని నేయ జే 

కేన నతని నేయుచందమున నూల్కొని యన్యుల నేయుచుండు వా 
డనితరకివధ్య-కాయు( డగు నాయన. చా. బడ నేయు నుగతన్. 

* అనవుడు నవ్వ్ కవ్వడికిం గమలనాభుం డి ట్లనియె. 

1. నర్మిలి బెంచిన యు. ణ. ర.వ. 2. కాని - కొన్ని (పతులు. లి. ధర్మువుం 

దక్కుట - ఐ. ఓ. రు. న. బ. వ. శ. జాలుదురె న. వ, శర. 

1. యింతయును ౬ జొ. 2. రాజులు నెల్ల భంగులన్ శ. లీ. స|ద్వయము - ల. 

శ. ష. స. చెక్కు (పతులు. వయము అనురూపము నిఘంటువులలో కానరాలేదు. 

4. బృవాస్పతి _ ఈ. వ. 

1. దిట్టు లుండ - ఆ; చెట్లు బోర జంపన _ ఎ. బౌ. డ. 2. నేయుము -భ; టార్పు 

ము-న. ప, వ. 

అన విని, అనవుడు = అని పాఠములు. 2. నును నని వేయు _ఓ. వ. ల. శీ, వధ్యుడ 

య్యు నగు - ఏ. 4. వైచు_ఎ.క. వ. 



818. ఉ. 

శీ14, వ, 

శీ15. క, 

816, వ, 

818. 

814. 

815. 

816. 
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? 

నీ వొకరుండు *ేదక్కంంగ ననింద్యప గా కమశాలి ఖీష్మునిం 

జావంగ జేయ నెవ్వండును జాలండు నీతల. “వన్ని భంగులణ 

దై_వము '*చూపువోలెం దుదిదాంకునె *'యవ్విధ మిట్టు లుండంగాం 

[దోవంగ వచ్చునే యెటులు [దోచినం బోవదు గచూచియుండుమీ. 

అని పలికిన విని యతం డట్ట గాక 1ేయస్పటిి నె ట్టయిన న ట్టయ్యెడు నని 

యర్జునుం డియ్యకొనిన గోవిందుండును ధర్మనందనాదులుం (బమోదంబు 

నొంది రివ్విధంబున శిబికంబున కరిగి పాండవులు పుండరీ కాతుని నిజనివా 

సంబున కనిచి తమ తమని కేతనంబులకుం జని యారా [తి సుఖని ద సేసి రని 

చెప్పిన సంజయునకు ధృత రాష్తుం డి టనియె, 

పాండునుతు లేమిభంగి శి 

ఖం'డిం గూర్చికొని యాపగానుతునె ను 

ద్దండగతి నడచి నెట్లు (ప 
గ య 

ఓనండతతో సమర ేేలి నలిపిం చెపుమా. 

=: భీమ్యుని ధకోు దివనయుద్ధాను (క్రమము 2 

సం. 6__104_2 

ఆనుటయు నాసూతనందనుం డతని కిట్లను నూర్యోదయసమయంబున 

బాండునూనులు సేనాన*మేతు లై వెడలి మోవారించునప్పుడు ముందట 

శిఖండిని నిలిపి యతనిశెలంకుల ఫీ మార్దునులును "వెనుక నభిమన్యు దౌవదే 

1. దప్పగ - ఇ. ఈ. ౨. తల వేమి - ల. కొన్ని (పతులు. కి. వూంపువోంలె - 

వా. సూ (వూంపు = పూనిక, ఉద్యమము, సంకల్పము _ నూ.) చూపవు = వీ. శ. వ. 

సెక్కు (పతులు. 4. యవ్విధి యట్టు _ కొన్ని (పతులు. 5, చూచుచుండుమీ _ 
ప. వీ. శ. మ. 

and 

1. యెప్పటికి నె లయిన = కొన్ని (పతులు. 

1. డి నొనర్చుకొని యాపగా -వ. కొన్ని (ప్రతులు. 2. చండ సమర శేలి 'నేడు(నెట్టు) 

సలిపిరి = స. ళ. కొన్ని (పతులు. 

1. మేతంబుగా = కొన్ని (పతులు. 
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శీ]7. క, 

ఏ15. వ. 

819. మ, 

820. ఆ. 

817. 

819. 

శీని0. 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
నూ. 

యులును చారియిరువంకలం శేకితాన తై నేయులును నట పిలుంద ధృష్ట 
ద్యుమ్నాది పాంచాలకుమారుల మున్నిడుకొనీ క వల నుభయపార్శ్వం 

బులం బెట్టికొని యుధిష్టిరుండును ఏరి నూరెలం బొదివికొని విరాట[దుపద 

ిముఖ్యు లగుష్ఫధ్వీపతులును గేకయపంచక ధృష్ట్రకేతులును నిలిచి రిక్తె 
అంగున గట్టిమోహారంబు దీర్చుకొని నడచి రంతకు మున్న మనవారును 

వెడలి ఖీష్ముం డ|గభాగంబున నుల్లసిల్ల నీకుమారు లమ్మహోత్ముం బరి బేస్టింపం 
గుంభ సంభవతత్సంభవులుం దజిణవామీభాగంబులను గృపకృతవర్మభగ 

దత్తపురన్సరుం డై కురురాజు మధ్యభాగంబునను బృవాదృలకాంభోజ 
ముఖ్యు లైన మహీపతు అమ్మను జేందుచుట్టును [దిగరు లపరభాగంబునను 

బన్ని బలుమొన యమర్చికొని (తోచి నడచి ర ట్లిరువాంగునుం ీగవిసి 
విపిధతూర్యనస్వనంబులు నింగిముట్ట నొండొంటిం దాఈకినం 

సమరం బప్పుడు దనుజులు 

నమరులునుం జెకగు!చంద మై *తో(పంగ భూ 
రమణ ఏను మేమి సెప్పుదు 
జముపురమున నగ్గలంపువందడి యయ్యెన్ ం 

అటియెడ. 
లు 

కవ లుధ్రామపరాకమస్పురణమై. గౌరవ్యనై న్యంబు సి 

క్కువడం జేయగ భఖీమపార్ధులును గో కొమ్మంచు నొక్కుమ్మడిం 
గవియం జాండవసేన యుబ్బి యడరంగాం జూచి క ల్వాంత భై 

రవభీమాకృ్ళతి నేచి ఫీష్ము(డు శర వాత ంబు గుప్పి ంచినన్. 

కాలుకాలు 1వపెనంగి కాలుబలంబులు 

నొడ్డగెడవుణ? రథోత్కరంబు 

2. |పముఖు లగు - కొన్ని పతులు. శి. ను ముంగలి యె(భింగలియై) కేకయ - ల. 

కొన్ని (పతులు; ను పింగళకేకయ _ శ. ష. శ. పార్శ్వంబులను ద. శ్. రిట్లు 

రెండు వాంగునుం - శ. కొన్ని (ప్రతులు. 6. గదిసి - కొన్ని (పతులు. 

1. చుండునటు అయ్యెను భూ = ఎ. ౫2, యమరగ భూ వన. 

1. నం గప్పినన్ _ ఐ. మ, ర. వ. 

1. చెనచి _ కొన్ని (పతులు. 



821. క. 

రీ22. ఉ. 

లీ2క. వ 

లీ24. క. 

రీ2ిర్. క. 

£21, 

లీవబి, 

లిబిలి, 

924, 

లవర్, 
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(మొగ్గతిలంగ గుణములు నేల య దువ మా 

తంగఘటలు గూల దత్త లంబ. 

కను(గొని శిఖండి "వెన మా 

ర్కొని భీష్ముని నేసి మూడు కూరా(శ్ర్రృములం 

2%ని యతండు మరల చూడ క 

తని నుద్దేశించి పలికె దరహానముతోన్. 

ఎవ్వత నేని ధాత సృజియించె. దగకా మగవానిం గాంగ నా 
కొవ్వమిం జేసి యట్టినిను శనుగ్మలి నేయంగ *నొల్ల నాపయిం 
(గొ వ్వెనలార నీవు “శరకోటి వేసం బరగించికేని నే 
నవ్వుదు. గాని కోపము మనంబున. బుట్టదు సూ సూ శళిఖండినీ. 

అనినం 'గోషించి శిఖండియు నతని కి ట్లనియె. 

గాలిచితి రాజుల నెల్లను 

బలియుం డగుసరళురాముపతివీరు'డ వై 
యలవుకలిమి 1నెజుపిన నీ 
చలము బలము నాకు జూప. జాలవు కంచే. 

పయు మొక నేర్పుమెై 1g 

శ్రుయక 2 క్రీడించి కీయరుగు మెట్టయినను మ 

తాయక ముల నిను గూల్చెదం 

జూ *యెన్వత నై తి నేమి గొనూశెదు నన్నున్, 

1. వడి - హ. &. గని యాతడు మరి చూడ కతని - ల. శ. కొన్ని (పతులు. 

కడ, ఎవని = అని పొఠములు; ఎవ్వత నేవిధాత - ర. 2. జేయ 
నటి .అ ౪. ద. ద, ను, జ ను గత=ఈ. 4 జాల - ఈ. ఖ. ట. వ. ర. కిఖం 

1. నెరవిక్ సిచలము = కొన్ (పతులు. 

1 వీరు ల. 2. ఆడించి _ "ఐక్కు_ (పతులు. .(శేఫరహితరూపము) లె. జరుగు 

మెట్లయినను = ఇ. ఈ. జొ ఖ.గభ.రు.ప.బ-మ.ర.వా. 4. యివ్యకె, యెవ్వడ 

(నైన) - అని పాఠములు... క చూడుము నన్నున్ - కొన్ని (ప్రతులు. 
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826. క. 

82. వ. 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
Uy 

నేం జెమ్మెయి నైనను నీ 

పోడిమి నెడం దోన "తవిలి పొదువుదు నిన్ను ౯ 

వా(డిమగం డనుట యుడుపుదు 

వేడిమి సొం-ెనంగ నృ న్ర్రవిద్య 2ముఅయుదున్, 

అనుచు మణియు నయిదమ్ము లేసె నప్పలుకులు ఏని ఫల్లునుం డాత్మగతం 

బున నే(డు శిఖండిచందంబు వింత యయి యున్న యది నదీనందనుండు 

సమయుటకు సమయం జై నీడై వదతోశ్సావాంబున 'నేచి పలికెం గావల 

యు నని యూహించి యుపోదృలంబుగా నతని కి ట్టనియె, 

ఎంటీ అద్దును (శు లీఖండ8 (ోత్సావొంభు ౧లిగింబి భీవ్యు సై గఎెొయించుడు విఎ 

828, ఆ. 

5290. వ. 

విర. 

లెల్ల. 

28. 

లి29. 

సం. 6_104_51 

ఇట్టు లాడి పిదప నేమియు జకేయంగ 

జాల కున్న మనల జగము నవ్వు 

నేను గలుగ నిన్ను నెవ్వరి కేమియు. 

1వేయాలాదు ఖీష్ము %ినేయు మడరి. 

అనియె నప్పుడు గాంగేయుండు దొలంగి పాంచాలీబలంబువవె( దజీమినం 

'దెఅపి గని పాండవబలంబులు గాండీవి మున్నుగాం గవిసినం గారవసేన 

'దెరలి మరలినం జూచి కురురాజు సురనదిసూనుతోడ నీవు గలుగ మన 

నైన్యంబు దై_న్యంబు నొంద నగునే యనవుడు రారాజుతో నతండు. 

1. తగిలి _ కొన్ని పతులు. 2. నెరపుదున్ - త. 

l. వబ్న తెరంగున దైవ - ఇ; ఒదిన చందంబున చైవ = ఈ; బైన దివసంబు దైవ జు 

మ. వ. 2. దేవదతోశ్వావాంబున - ఖ. డ. త. ర. అ. 

1. దలపరాదు [దుపదతనయ వినుము - అ. వ. చిక్కుపరపు - ఉ. ఎ; 

చేయు మరలి _ల. 

1. వ్యూవాంబు = ఓ. ట. డ, త. ద.మ. ర. ల. 



ల80. 

881. 

రీలి2, 

888. 

884. 

885, 

లల5. 

క, 
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మును పదివేవురం జంపుదు 

నని యిచ్చినవాస వచ్చె నవనీశ్వర నీ 

మనిచినబుణంబు దీర్చితి 

విను లా విటీమీందం దటుంగువిధ మె తోంఛెన్. 

నేంటిభంగి సూడ నృపవరపాండవు 

లొండె నన్ను వారి నొండె నేను 

సమయం వేత గలుగు నమచసెద రే యొక 

మ ర్హ్యుచేత వా రమ ర్త రాబలులు. 

ఐనను నావేతేబలువు నూడుమీ యని పలికి పేర్చి పటుతరళరార్చులం 

|బచండనరనాథ యూథంబులం బొదివికొని పాండవులకుం 'దేటీ చూడీీరాక 

నిరూమదవానసన్వభావుం డైన పితామహ! పాపున భవతు త్తులు శతు 

బలంబుల బడలువడం జేయం దొడంగిన ివారిం గనుంగోవి. 

పాండవేయమాత్స ఫ్రపాంచాలయాదవ 

పాండ్య కేక యాదిబలము లొక్క 

'మొగిన * తోవ నీదుమొనలు మార్కొనుటయు 

నపుడు పోరు ఘోర మయ్యె నధిప. 

అట్టియెడ నర్జునుండు శిఖండి నాలోకించి. 

. నీవు ఫీష్మున 1కనికినం బోవ చేను 

గలుగ వెణ పేల యతని నె గవియు మెయిది 

కొని మరీయచాణంబుల( గుప్పరటీగూర ( 

బఅపి కూల్చెద నీతనిం బటురయమున. 

1. చెల్ల - ఇ. 2, మీద విరుగు విధము = ల. 

1. వారివేత నొండె నేను వ. 

1. బిగువు = కొన్ని (పతులు. ఏ. నలవి గాక వ. లి. వారల గలయం గనుంగొని- 

ఐ. మ. వ. 

1. తరుము = బి. 

1. కులికిన  ఇ,వ. 2. గూళ్ళు = ర, 
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896. వ. 

లల. క. 

ల5ల55, వ. 

లిలిల. క. 

ల40. వ, 

41. క. 

లల, 

౨28. 

880. 

941. 
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Wy 

అనీన నాతనిపలుకులు విని యెలుంగా త్తి ధృష్టద్యుమ్నుండు. 

మనయోధు లందలును శాం 

తనవునిైవై 6 *దజుముం డిందతనయుండు గలుగకా 

వున మతనికి ళంకింప6గం 

బని లే దని పలికి యార్చి బలువిడి శినడశెన్. 

అప్పుడు ధర శ్ర జభీమనకులసహా చేవులును సుఖ [దాతనయ।| దౌపచేయులును 

(దుపదవిరాటులును సాత్యకిచేకితానధృష్ట కేతు కేకయమా గధులును మణీ 

యునుం జేయంగలేదొరలు నొక్క-వెట్ట జెట్టడరిన నిక్కడ గురుపు|తభూరి 

(శోవసులును గృత వర్మకృప కాంభోజపతులును వికర్ణ దుర్ముఖీవివింశవిచిత్ర 

సేనులును లోనై నయోధులు 'దేవవతునకుం దలకడచి వారిం దలపడి రిట్లు 

మంచదాకినీనందనుపయిం గవియుపాండవ నై నికులను నతని కడ్డుపడు కౌరవ్య 

పీరులును జూచునెడ సురల కనిమిషత్వంబు సార్ధక ౦ బయ్యె నయ్యవస 

రంబున. 

మొనసి శిఖండిని ము న్నిడి 

కొని యురవడి. దలుము నరునకును వెస దుళ్ళా 

సను డశ్డవడియెం బొంగిన 

వననిధికిని వేలవోలె వసుధాధీశా, 

ఇట్లు నిలువరించి. 

ఇరువుర( గృష్టుల నాతం 

డిరువదిబలునారసముల *నేసెం [గోధ 

1. గదియు డిం[ద, గవియు డింద్ర-అని పాఠములు. 2. మనమీతని కి ట్ల లుకంబని _ 

ర. వ. శి. నడచెన్ - సెక్కు పతులు. 

1. దొరలు - ఐ. న. మ. వ; రథికులు - వా. కొన్ని (పతులు. శి. వివింశతి చిత్ర 

నేన _ కొన్ని పతులు. 

1. మొనను కిఖం _-న.వ. 

1. నేసిన కోపస్స్ఫురితు డయి - కొన్ని (పతులు, 



లీ4ది, తే. 

లీ4క. క. 

544. వ, 

845. క. 

846. వ. 

942. 

848. 

944, 

లీ45, 
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స్పురితు( డయి నొంచె. (గీడియు 

నరనాయక యతని నూజునారాచములన్. 

అత(డు నొచ్చియు నా(టించె నై దుతూపు 

లిం|దసుతుఫాలమున నాతం జేచి విల్లు 

దునిమి' చెల్లేయ( శేదలంకక దుస్సనేను( 

డన్యధనువున నిరువదేనమ్ము లేచె. 

ఆతూపులు నణీకి పరి 

సీతం బగు నారసంబు పృథుతరవక 

నూ స్థ్రత౦బు చేసి విజయుడు 

1 x నీతనయుని మూర్చ "వుచ్చె నిష్టురవృత్రిన్. 

ఇటు దుశ్శానేనుండు సోలి |వాలుటయు. 
య 

సారథి యరదము భీష్ముని 

'తేరివెనుక 2-ఇనిచె నంత ెలివొంది ధృతి 

స్ఫారుం డగు కినీకుమారు( డు 

దారగతిన్ మగిడి వచ్చి *ళాంశెం (గీడిన్ . 

తదవసరంబున సాత్యకితో నలంబుసభగదత్తులును నభిమన్యుతో మదడిణుం 

డును విరాట[దుపదులతో నళ్వశ్రామయు సవాదేవునితోం గృ పాచార్యుం 

డును నకులునితో వికర్ణుండును ఘటోత్కచునితో దుర్ముఖుండును భీమ 

నేనుతో భూర్మిశవసుండును జేకితానుతో. జ్మితనేనుండును ధర్మనందనుతో 

1. తెరలక, తరలక - అని పాఠములు. 

1. ముంచె - కొన్ని (పతులు. 

1. నుండు నొచ్చి సోలి = ల. 

1. ధియురథము - కొన్ని (ప్రతులు. 2. నిలిపె, కనివె(చె) _- అని పాఠములు. 

8. నీకుమారు - ఆ. మ. వ; నక్కుమారు - వా. కొన్ని (పతులు. 4. తాశె గిరీ 
టిన్ _ కొన్ని (పతులు. 
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లీ 

గ 

న్మన్ర్రగురుండును దలపడిన 1ఇట్రివంబగుబ వరం బయ్యె 2నం దిరుదెజంగుల 
'యోధులు నన్యోన్యధ్వజభంజనంబును బరస్పరతురగహాననంబును నిత రేతర 
నూతనిపాతనంబును మిథఃకోదండఖండనంబును జేయుచుండం బటుతర 

శరసంపాత సంపొదిత శంపాజాల కాఖీలంబును ఫీషణగుణరణనగ ర్థాస్ఫూర్జి తం 

బును రక్తధారాసార ఘోరంబును నగునపూర్వపర్జన్యసమయంబు దోంచె 

నప్పుడు గయ్యంబుక లరూపంత యుం గనుంగొనుటకు మింటి కేవ నున్న 

వరవు గాదనుీపరుసున సవిశండు ర్వొగమింటిీకిం జనుదెంచె నట్టియెడ, 

ల్రీ47. మ. పటుదుశ్శాననవాణపం క్తి నతిదర్పస్ఫూ ర్తి మె [ద్రుంచి యు 

త్కృటకోపానలదీ _ప్రవక్రుం డగుచుకా గాండీవి పెల్లేయుడుం 
(దుతటిజ్యాలతి కాధనుర్ద ఏజుండు 1నిర్లూనాఖిలాంగుండు నె 

రటదశ్వం బగుశేరితో నతండు సం తాసంబునం *బాలీినన్ . 

848. క. ఫల్లునుండు ఖీష్ముముందటిబలము నెల్ల 
జటులర థవల్లనుం డయి చంపుచున్న 

జూచి (దోణుండు ేగుణరవస్ఫురణీఘూర్డ 

రోదసీభాగు. డగుచు మార్కొనం. గడంగి, 

3 (దబోశాచాద్యూలళో ప్రాత్థామను భీమ్యునవ నహోయందుగాయణబుంవ్రుట్ = 

సం, 6108] 

849. వ. అక్కడ నడచినం గౌంతకేయా।|గజుండు తోడన తవిలి సేనాసమేతంబుగా 

లి46. 

8&7. 

48. 

49, 

నడ్డపడి పోనీక "వెనంగుచుండ నక్కుంభసంభవుండు, 

1. బెట్లిదంపు బవరము = ర. 2. నట్టిరు దెరంగుల = కొన్ని (పతులు. ల. వరు 

సనన. 4. నవితుడు _- ప. ర. వ.(రూపము విచార్యము) 5.సగమింటికి - యు. 

డ; చక్క సగమింటికి క. ఖ.ట. త; చక్కని మింటికి _ వా. కొన్ని (పతులు. 

6. నడిమికిం జనుదెంచె నను కరణి మధ్యాహ్నం బయ్యె నట్టి యెడ-వీ; కిం జను'దెం 

వినను కరణ్ మధ్యావ్నాం బయ్య నట్టి యెడ =శకంష. స. ళ, 

1. నిర్ణూ తాఖిలాంగుండు - ఎ. మ. వ. 2. బాసినన్ - ఆ. ఉ. ఏ. .కొన్ని పతులు. 

1. గురురవ - వా. కొన్ని (ప్రతులు; గుణరవ - వీ. శ, వష. ళ. కొన్ని (ప్రతులు. 

వి, పూర్ణ = కొన్ని (పతులు. 

1. తగిలి - కొన్ని |వతులు. 



లీ50. 

851. 

555, 

858. 

854. 

లీర్5్. 

550. 

551. 

555. 

553. 

855. 
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క, అప్పుడు [కోధమునం గను 

నిప్పులు రాలంగం దనకు నెఅసంగడ యై 

'యొప్పినతనయున కి టని 
య 

చెవ్పెం దత్కాలగలీవి శేషము లెల్లన్ . 

చ. *తడంబడె దివ్య వాణములతం[ తము మం| తము దప్పెడుం గడు 

న్వడంశెడు. జాపదండము మనంబును నాకు వళంబు గాదు వీ 

డ్వడియిడు. జెయ్వు లంగము గడంక దొొఅం గడు నేంటిభంగిం. గ 

వ్వడి తనపూన్కి. దీర్చుట [(ధువం వని బుద్ది జనించెం బుతకా, 

వ. అతనిమును 'మటు తల యొ త్తి చూడుము. 

క. కూలడు గుజ్జంబులు ధర 

(వాలెడు 'నేనుంగులు6 గడయు రథములు !నై యా 

ఖీలయు!ీగాంత నముద్భట 

కాలపురోథాగరేఖ గాంనగ నయ్యెన్ ం 

వ. అదియునుం గాక. 

తే. అడరి *కురునేనవై (గద్ద లాడం జొచ్చెం 

బడుచునున్న వి యుల్క_ లిక్కడ వినంగ 

వచ్చె నతీరూకభంగి శివారుతంబు 

లాపగానందనునకు. గీ డావహిల్లు, 

1. కన్నుల నిప్పులు - చెక్కు. (పతులు; కన్నుల నిప్పులు రాల్చం(ల్పం)గ - ఖ. య, 

శర. సూ, 

1. తడ బడ్మిడ) - కొన్ని (ప్రతులు. 

1. మొన = ఈ. 

1. నయ్యాఖీల _జ.ర్ము. వి, గాంత్య - కొన్ని (పతులు. 

1. మన _-ఉ. ఎ య. ౨. భోరభంగి = ఎ. 
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856, వ. 

లీరి7. క. 

లీర్ర. వ, 

తీ59. క 

వ56, 

లై5్/, 

250. 

850. 
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వ్! 

వాకా 

యుధిష్టిరు! మొగంబునం |గోధం బగ్గలం చై తోంచుచున్నయది [దెపదేయ 
నకులసహాదేవసహితుం డయి తలుము నతని మిగిలి నాకు రా రాదు నీవు 

'దేవవతుపాలికిం బోయి యతనికి *దావట వలపటం (వావై నిలువు మిది 
(పాణంబులు శడా(చుసమయంబు గా దని పలికి పనిచిన నశ్వశ్ఞామ యుర్ధా 

మగతిం జనియె నక్కడ ఖీమసేనుండు. 

నరు జేచి శిఖండి. శబుర 

స్పరుంగాం గొని యపుడు ఖీష్మునమయింపంగ స 

త్వరుం డగుటకు(6 దగ రణత 

త్పరుం డై. కురుసేనమీంద6 దణీమెం బెలుచన్, 

ఇట్లు దజిమి గాంగేయుముందటిబలంబుల 1ేబారిసనమరం దొడంగిన భగ 

ద _త్తకృ పకృత నర్మశల్య నై ౦ధవ చి|తసేనదుర్శ ర్హణవిందానువిందవికర్ణులు 
పదుం|డు నొక్క పెట్ట “ఖీమునిం బొదివి నాన్యాస్త్రిసంతానంబుల నొప్పిం 
చిన నొచ్చియుం జలింపక పోరునమ్మారుతిం గనుంగొని |క్రీడి తోడై తజియ 
సుటికి పై .ీతనియలను జాణంబులపణియలను గెతుచ్చ త్రచామరం 

బులోచక్కలను భూషణంబులపొళ్ల నుబుడమిం గప్పినం జూచి సుయోధనుండు 

సుళరాదిభూపాలకుల నాలోకించి యాభీమార్జునులం దాక నియోగించిన. 

ముందటిపదుం డు నాన్ఫపు 

లందటజునుం గూడి నగి యయ్యిరువురచే 

తం దూలపోవ( జొచ్చిన 

(గందుగ 2లు మొనల నెల్ల గవియం బనిశెన్, 

1. ముఖంబున = కొన్ని (పతులు. వ. చావలను వలవలనుం - ఆ. లి. డాచుకొను 

నమ _-ఉ; డాప ఎక, వొ; కాచు _ల. 

1. బురస్బరుంగా. గొని-శ. చెక్కు. (పతులు; బురన్మరించుకొని = వా; వురన్యూరు( 

డుగ =ర. న. ళ. హా. 

1. సమయింపం దొడంగిన _- బ. 2. ఖీమునిం బొదివి - ఇచ్చట మూలము "దశ తె 
తావకా యోధా భీమసేన మయోధయన్” _ భీష్మ. పుట. 2/2. చిత శాలా 
(పతి; యతనిం - వా. లి. నసంథానంబుల - ఆ. వా. 4. తునియలును...పరియ 

లును. . .పొళ్టును -న,.ప.బ. మ. వీ. శ. వ. 5. శకలంబులును - గ. ప. వ. శ.వ.. 

1. కవిసి _ వా; “వినగ నయ్యిరువుర ఎర. వీ. ళ.ష. 2. బతి మొదల - ర. 
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860. వ, ఇవ్విధంబునం జెక్కు మొనలు పయింబడిన నయ్యిరువురకు. బోరు "భరం 

బగుట యెటింగి సౌభ| దసాత్యకి|పముఖులగురథికజనంబులు నె న్యోేతం 

బుగా( (దోచి యేచిన, 

61. క. పాండవబలమ. లయత్యు 

అగ అర 1 ద్దండహరా| క్రమము సూచి దర్చోద్ధత వే 

దండముల6 గనిన శేసరి 

చండత భీష్ముండు వొదివె శరినఖరములన్., 

862. క, దొలైడుసూతులు( జెలుచం 

(చెశిడుతురగములు( గా నతి|కూరగతిం 

జె ల్రేయుచు సత్వరముగ 

నెల్లెడలం దాన యగుచు నే డ్రెజం 'బొదివెన్. 

568. వ, ఇటు "పెద్దయుం (బొద్దు వివారించి యసరావాం బగుటయు నతం డాత్మ 
౧m (త) ద ta 

గతంబున, 

864. కే. ఉ త్రమత[తియుల నెల్ల ను[గవృత్తి 

నేండుపదీనాళ్లగోలె నానిశితశరచ 

యములం గూల్చితి 'వేసరినట్టు లయ్యు 

మేనితోడి కీపొత్తిం కిట మాను టొప్పు. 

865. వ. అనీ తలంచి తెలంగి బలంబులం దెరల్చి కొనుచుం గయ్యంబు 'నీయుచందం 

బునం గౌంతేయా[గజుం గదిసీ కేయల్లన యతనితో ని ట్రనియె. 

860. 1. బరవనం బగుటయు, ఘోరం బగుటయు = అని పాఠములు. 

961. 1. దర్బోద్దతి వేదండ -ఎ. త.వ. మ. ర. వ. వీ. శ. ష. 8. నికరములన్ -వ. ఓ. 

ఘ. జ. త. న. బ. మ. య. ర, శ. వా; నిచయములన్ = ఈ, గ; పటిష్టుండై -రు. 

862. _ 1, పెనగెన్, పోరెన్, బొలిచెన్ అని పాఠములు. 

864. కే, నాళ్ల యేని = ఊ., ఓ. ఘ. మ.ర.శ; నాళ్లగోలె = రు. డ; నాళు లేని = వాం 

కొన్ని (పతులు, ౨. పొందింతట - ఉ. 

865... 1. యల్లన = సెక్కు [ప్రతులలో లేదు. = 
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866. క, 

867. ఆ. 

$65. వ, 

869. క, 

8ీ70. వ, 

5/1. సీ. 
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' 

జనియించి నంతనుండియు 

జనవతులం (గూరవృ _తీం జంపుచు నుండం 

జనియెం గాలము వఏసివితి 

ననఘా యే నింకం జాల నాసురవిధికిన్ . 

మీరు 'నాహితంబు గోరుదుశేని శి 

ఖండి మున్ను గాగ గడంగి యంత 

వటువారు నొక్క] పెట్లకా. బె (బడి 
౬ టి 4 

కియేయు( డింక6 దడవు సేయ వలదు. 

అని పలికి సమర|ప కారంబునం దేరు గేట్లు దోలి పాొంచాలబలంబులసయి 

నడి నప్పు డయ్యజాతళ తుండు సమీపవ ర్హి యగుధృష్టద్యుమ్ను నాలో 
కించి. 

"దేవ వతుపలుకులు విం 

శు వేగమ పనుపు మొక్కటి(గం దజుమంగ యో 
ధావళి నెల్లను ఖీముండు 

నీవును నరుతోడం గూడి నిగుడుండు వెలుచన్. 

అనవుడు నతండు,. 

మాత్స ఫ్రకై. కేయాది మను జేందులకు "జేయ గలయట్టి యోధ వీరులకు 

జేయి 

సూపి మరున్నదినూనువై 6 గవియింప బవనజ పార్గుల | పాపుకలిమి 
వెఅ చేది యందటు( దటుమ( గౌరవపతి తములు దొరలును చాను౭దాత( 

గడచి తాకిన బోరు ఘన మయ్యె నప్పుడు సౌభదు6 డమ్మహీశ్వరుని 
నొంచె. ల 

|దోణతన యుండు శె శేయుజాణమయశ 
_ - రీరుం గావించ( 1 షదీశశిపౌరవు లస 

1. నాకు హితము[వు) - కొన్ని ప్రతులు, 2, "పెట్ట వైబడి పడ వేయు డింక = కొన్ని 
(పతులు. 8. వేయు డింక = జొ. వ... 

1. మరలం దోలించి = వీ; వెల్లు దోలించి - కొన్ని (పతులు, 

1. చేదిధ్యాతీపతి యన = గ. ద(అఖండయతి) 2. కౌరవు లనమాన = ఈ. యు. డ. 
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878, 
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875, 

876, 

877, 

872, 

874. 

816. 
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మాన వి[కము కై యొప్ప మారుతాత్మ - 
జుండు రారాజు *నేనిక పిండు జదివె. 

మజియు నందు నిందును మంచాకినీనందనుపయిం |దోవను నతనిం గావేను 

గడంగిననై నికు లనేకులు నానా[పకారంబుల వివిధాయుధంబులం 'బెనంగు 

చుండ. 

"మొనసి మృగం|దు మృగం|దు(డు 

చెనయంజను పగిది నరు(డు శ్రీ ఘగతికా శాం 

తనవుపషయి6 గపియ దుశ్శా 

సను డడ్డము సొచ్చె 'దేవనంఘము వొగడన్. 

అతని కప్పు డెదుర *నమ్మొన నెవ్వరు 

జాల నైరి సవ్యసాచి యొకండ 

నిశితవిశిఖపం క్రి నిగిడించి నొప్పించి 

'యొంత్తి భీష్ము వెనుక కొదు(గం జేసె, 

తదవనసరంబున సరభసం బున. 

భగదతుని నాకవ్వడి 

వెగ డొందంగ6 జేసి యతనిోవెల్లేనుగుం గం 

పుగ( *జేసిన నాతండును 

నిగిజం బాంచాలమేదనీవశిమీ(దన్. 

. ఆఖండలనందనుండును శిఖండిం దటిమీ శెజుపి సూపి దేవ వతు నేయు మని 

పురికొరిసె నంత. 

8. విక్రములై యొప్ప - వీ. శ. మ. న; విక్రాంతి నొప్పగ = త; ఘోర పరాక్రమం 

"బొప్పి - వా. కొన్ని (పతులు. శీ. నేనుగు పిండు - వీ. శ, మ, 

1. ను దలంచి కడంగిన _ వా; ను గడంగిన = చెక్కు. (పతులు. 

_ 1. నని మొన - ర; నమ్మానవేళ్వరుల్ చాల వైరి - ఏ. ఐ, 

_1. వరియేనుగుంగెం _ఐ. మ. వీ. ళ.శర.వ. 2. జేయ జడినీ యాతడు = 

న. వ. మ. ర. ల. ళ. వా. కొన్ని పతులు. 
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" 

శీ78. క. మన యోధ పకరము శాం 

తనవుం దలకడచి యత్యుద (గత నయ్య 

ర్టును( బొదివె నతం డలిగిన6 

'జనుగాలిం దూలుే మొగిలుపిండునుబో లెక. 

0. వ. (తూల) నటు దూలిన. 
(౩2) 

8ీ80. ఆ. అట్టియెడ శిఖండి యాపగానుతుమీంద 

క వాలుటమ్ము 'లేయ వాని నేయ 

నొల్భ కత (డు "లని యోధపీరావళి 

నేయుచుండె శౌర్య మెసక మెపంగ. 

శీ81. క. నరుడు శిఖండిం దణీమిన 

శరము లత(డు భీష్మునురుభుజామధ్యమునం 

గురియంగ నవ్వుచు నుండెం 

క్షేళర్రి యం తజలంబు దొరంగంగా నున్న | కి యన్ - 

శీ62, వ, ఇట్లు దేవ వతుండు శిఖండి మేయుట సరకుసేయక యతం డగ్గ మైన 

చేయక  సాయకంబులు సవ్యసాచిపయి నిగిడింం మగిడి దుశ్శాసనుండు 

1గడంగి కవ్వడి 2 వెగడుపడునంతకయ్యంబు సేసి శినొచ్చి *పాసినం "గౌరవ 

పతి గనుంగొని యొలుంగు నూపి చేయి వీచి పురికొల్సినం గళింగ మాళవ 

బాహ్లిక విదేవాసూర నేన పముఖబలంబులు బలమర్గనుత నయుగ దెసకుం గవిసిన, 

78. 1. మొగులుపిండుం బోలెన్ _ కొన్ని (పతులు. 

శీ79. 1. (చూలొనట్లు దూలిన = ఓ. ఘ. ఐ. ర.వ. 

శీ80. 1. సుతునివై - వీ. శ. వ; సుతునివై (వాలి యమ్ము లయ -ఆ.న. 2. వాలు 

రమ్ము లేయ -ల. శ. ళ. కొన్ని (పతులు. 

831. i. గరయం త్ర జలంబు = ఊ. క. ఖ. జ. ట. డం. త. ద. వ. బ, 

882. 1. డగ్గరి - జ. 2. వెరగు వెగడ్చువడునట్టి _ కొన్ని పతులు. 8. యోడి, నోసి = 
అని పాఠములు; వో నేపి_ఎ.రు.డ.త.హుల, 4. పొటిన దీ. శ. వ, 
ర్. "చెనం గవిసిన _ కొన్ని |పతులు. 



888. తే, 

804, వ. 

శీ85. క. 

శేరి. క. 

శీ87. తే. 

౪66. వ. 

889. క. 

రల. 

885. 

887. 

$889. 
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అత(డు దివ్యా న్రజాలంబు నతిశయంబు 

నూపి చతురం గీబలముల రూపు మాపి 

యుఆక తటీమి శిఖండికిం చెజిపి నూప 

వా(డితూపులు ఖీష్ము వై వాడు నినిచె. 

ఆసనమయంబునం గృ పళ ల్యవివింళ తివిక రులం గూర్చికొని "పేర్చి దుశ్శాసనుండు 
శాంతనవున కడ్డపడినం వార్జుం డ య్యేవురను విరథులం “జేసిన, 

కురుపతియు] ననుజవర్గము. 

బరమ [కోధమున. 'దెంపుబలుపును మెజటియక౯ా - 

నురనాథనందనుని ౨ 

నురవడి( 2 దోచుటయు సేన లుగత నడలెన్. 

వాండవబలములు దలపడి 

భండన మొనరింప న| గభాగంబున ను 

ద్రండత( బో రెడు మనుమల 

తండము గని మెచ్చి యప్పితామహుండు వెసన్. 

అరిబలంబు చె నొక ఢైదొవ్యా స్త్ర "మేయం. 

దల(చి యరిం బోసి తిగిచి యుద (గవ్భ వత్తి 

"గవిసి ముందట నున్న శిఖండి చూడి 
దొడరుటయు. 'దాల్మిడీమె. 'దెగ కియుడిచె నధివ. 

అంత. 

కేస్తకివ్పుక్ర మాత్సర్య! పముఖో 

ధామబలము లేచి వెలుచ' దబుముటయును నం 

1. జాల మత్యద్భుతముగ -9. ఈ. ౨. వితతులు = కొన్ని (పతులు. 

1. నిజానుజన్ములు =గ. ద. ఏ. నడచుటయు, నడరుటయు ._ అని పాఠములు, 

1. కడగి = కొన్ని (వతులు. 2, మై నేయుటుడిగె - వీ. ళశ.ష. లి. యుడివె = 
ఊ. డ. స. ళ. వా. 

1. సోమళ కరూళశ మా త్య్యోన్రామ - ఆ, ఐ, జా. చ, న. వ. వీ. శ. వమ. 



222 

890. క. 

క్రీమదాంధ మహాభారతము 
భో 

(గామతలము చేనాంగ 

సోమాంగమయంబు EE దుర్హాంత గతిన్. 

చేశల నిమ్మెయి కీము(డు 

దీనత(6 బొందింప నలిగి ధీరత్వము వీ 

రానీకం ఒగ్గింప శ్ర 

_ ానీకు6 డెదిర్చె నతని నానురభంగిన్. 

91. వ. 

92, శా, 

898. వ. 

894. క. 

లీ95. క. 

ఎవి బిరమీతమ్ముల డగు ళతానీవండు భీమ్యునిచోం జచ్చుట : 

సం, 6_118_24 

ఇట్లు దాశి విరటుతమ్ముండు వాలమ్మ్యుల "నొప్పించినం *గోపించి. 

విల్లుం "గేతువుం !దుంచి సూతు వెస నుర్విం గూల్చి రథ్యంబులకా 
డొల్లం దీ వత నేసి యాత(డు భుజాటోపంబు శౌర్యంబు శో 
భిల్ల౯ వై చిన శ కియుం దునిమి 'యాభీలద్యుతి[పన్ఫుర 
దృల్లం *బొక్కటి ఖీష్ము. జేసి నటికెం దన్మస్తకం బుగ్రతన్. 

ఇవ్వ్ధంబున శతానీకుం జంపిన. 

మొన లెల్ల కేవిలుగ మధ్యం 

కోీషినమ.న యినుమాడ్కి. కి యల దేజోనిధి శం 

తనుసూను( డొచ్పె నప్పుడు 

గనుంగొని యి ట్లనియె శర *గాండివితోడన్. 

మన మోవా!రములు సెడి కను 

కని జాడు నిప్పు డాపగాసుతునకు (గ 

891. క్షే నొంచిన = వ. లి, కనలి = 5, ఈ, 

1. యాఖీలంబుగా - ఐ. మ. వ. శి. బొక్కట _ కొన్ని (ప్రతులు. 
694. 1. విరిగి _ కొన్ని (పతులు. 2. దినమణి యనుమాడి. = ర. లీ. మెఅయుతేజో = 
ఎగ. అఆ. వీ. శ. ష కొన్ని (పతులు: వెలయు ఇ. ఈ. వ. క. కవ్వడ .తోడిన్ = 

ఇ. ఈ. యు. డ. 

895, 1. రయి చెడి = ఈ. ఊ. వ. 
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క్కున నీవు మార్కొనక త 

కన గార్యము దప్పు బొదివి గెలువుము కడశకన్. 

అనిన విని యతండు రథరథ్యసారథికహితంబుగా సుకనదీశనందనునమంద 

మార్గణకవ వుంజంబునం బొదివె కిఖండియుం చేరి నారాచంబుల నొప్పించిన . 

చేవవతుండు వాని నేయ కేనాల్లనినం మన సాసవ్యసాచి యతని విల్లు దునిమి 

"వెల్లేయుచున్నం జూచి నె రింపక శలకల్యకృపక్ళశనర్మ చిత సేరభూరె శ్రవః 

[పభృతివీరలోకం క్పీతిలోకంబుగ ది వ్యా(స్ర్రృజాలంబులు నెఅపుచు కశేయుచు 

భీష్మున కడ్డపడుండు దలకడవుం డనునెబుంగులు నింగి ముట్ట బలీనమేతం 

బుగా నడరినం గని సమీరనందనసాత్యకి సౌభ వవిరాట|దుపదఘటో తృ_చ 

(పముఖయోధవర్గం బవర్షళభ గిం దఖుమం దె తె్సెన్యంబులు గూడుకొని 

కవిసిన దివిజ దానవసంపాత*నమ యవ మరం బయ్యె నందు. బురందరనంద 

నుండు మననై నికుల కొంది కన్నిరూపు లయి మైం[దవారుణా గ్నేయాది 

మవేళరంబులం 'దెకల్చుచు "సు" కీతుం డై నళిఖండిం బురికొల్సికొని మీ 

తం డి నేయించుచు నకం డెల్నివిం డ్లె త్తి నన్నిటిం దోడోన తునుమాడు 

చుండె న్నాకీడివె నకం డుగళ క్రి (పయోగింరివ నదియుశుం |దుంచి 

10మూతునిం గేతనంబునుం గూల్చిన. 

ల్రీ97. సీ, మనమున ఖీష్కు( డిట్లని వితర్మించు. బాండవుల నా యొక్కవింటన కడంగి 

896. 

897. 

గెలువనే వీరికి. గృష్టుండు (పాపు l గాకున్న నిం కది యట్లు లుండనిమ్ము 

కృష్ణు. దోడుగం గొని *కీక్సడి వీగలు వచ్చిన జెప్పితి వధవిధంబు . 

సమర మువేఉంచి ఇాంతిమై నుండెవ నకచిపాశేటికి ననగ నెజింగి . 

1. సూను నమంద = వీ. శ. ష. కొన్ని (పతులు. ౨. నందోవాంబునం = కొన్ని 

(పతులు. లి. నొల్లక నిల్చ లీ సందున =ర. 4. బెల్లీ దివ్యా న్ర(జాల)ంబులు-ఇ, ఈ; 

బతిలోకం బగు, బతిఖీకరం బగు = అని పాఠములు. 5. నేయుడు-కొన్ని [ పతులు. 
6. సమేతు డ్రై _ఐ. మ. వ. 7. సమయ = ఇది వెక్కు (పతులలో లేదు. రి. సంర 

శీతుర డైన వ $€.-చిన నాఠం డదియును - కొన్ని [వతులు. 10. సూత శకేకనం 

బులు అ, ఈ. ద. 

1. గాకున్నేని నదియట్టు = ఆ. న. వీ. 2. కీడ్వడి - కొన్ని (ప్రతులు. 
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లే, 

898. వ, 

899. శే. 

400. వ. 

401. క. 

402, 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
| 

చదల నుర లిట్టు మే లిది సమ్మతంబు 
మాకు నని పీతిమైం కెపుమాట లాతం 
డొక్కరుండును వినియె నే నొకండు వింటి 
మునిమహోనుభావంబున మనుజనాథ. 

తదవసరంబున సూక్ముజలేశీకరశిశిరం బగుమారుతంబు మరు త్తటినీతన యు 

మీద *సుడిసి సురదుందుభులు మోసెం గుసుమవర్ష ౦బులు గురినె నవియు. 

ననన్యగోచరంబు లయ్యె నిట్టు నిక్చయించియు నమ్మవోత్తుం డూర కున్న 

గెలని కొకభంగి మై తో(చు నని తలంచి. 

ఒక్కువి లెక్కు. వెట్లంగ నుజక వెస శి 
య టు 

ఖండి పటుమార్షణంబుల6 గడంగి యేయ 

నతడు మిసిమింతు(డును గామి క ల్లి నవ్వీ 

సపఆట పె దనయమ్మూ లతని వె ఫల్లునుండు, 

శాంతనవుండును సముల్లాసంబున చేసిన, 

నరుడు దనమీంద6 దొరంగెడు 

శరములు వారించి యతనిచాపం "బధిక 

కికరితగ తి [దుంచి యతిని 

ష్టురనారాచంబు దనువు సొర నేయుటయున్, 

తమకుం దమయోధవరులకును వారింపం 'కేరం తెనయం గొలంది కాక 

వెల్లివిరసినశరనిధిభంగిం *బొంగినవివ్వచ్చు వెటంగువడి చూచుచుం దన్ను 
విడువక 'కెలంకుల నున్ననీకొడుకులం గలయం గనుంగొని మీతండి 

రారాజుతో ని ట్లనియె. 

ఆని దేవాసురకోటి కైనను నళక్యం విమ్మవోవీరు మా 
ర్కొన వీ డర్గిన మర్త్యులే యొదు రుదారుం డైన యీా|కీడి ద 

1 సిక శిశిరంబు వ. ల, వీచె. అ, వ. 

క్షే బతిసత్వరవృ త్తి = ల. వీ, "పెక్కు (పతులు; బధికోద్దురవృ త్తి = 9,5. శ. వ. 

ల పురణమెయి = ఐ. మ. వ, 

1. బొదివిన _ వ, 
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కిన నిప్పాండవృ సెన్య మింతయును (మగ్గింపంగ నే. జూలుదులా 

విను సత్యం బిది వీనివింటి కెదురళా వి ల్లె_త్తలే( డెవ్వడున్, 

404. క. అనునెడ శిఖండిచాపము 

'వెనుకం దనవిల్లు నిల్పి వెస నాతం జ 

సినభంగిగ నరు జేసెను 

జననాయక దొడ్డనారసంబులు భీష్మున్ . 

405. వ. అప్పుడు చేవవతుండు దుళ్శాసను నాలోకించి, 

406. సీ. అళనికల్పము లివి యర్జునుబాణముల్ గాని శిఖండివి గావు *సుమ్ము 

కర్కటిగర్భంబు కరణి గా|తము (వచ్చె నిట్టివి వీనికి నెందు గలవు 

[బవ్మాదండంబులపాటి మె మర్శంబు లిట్టనోనాంటునే యితని చేత 

జముదూత లట్లు | పాణముీల 'వెలార్పంగ నీదుపదాత్మజుం డెన్న( జేనె 

ఆ. దృఢీవిము కములును దీప్రాక్ళతులు లక్ష్య 

కుద్దికమంతివ.ల ను సునిశితములు 

నై ననారసంబు లతనివి గాక యీ 

తనివి యగునె యెునవ్విధమున6 జూడ, 

407. క. అనుచు బటుళ క్రి నప్పా 

ర్గుని వె_ చిన నది యతండు దునుమాడుడు శాం 

తనవు(డు వాలుం బలుకయు( 

గొని యరదము డిగ్గం జూచుకొలందిం బెలుచన్. - 

408. శే. వసి యాశఆెంటిం దునియలు సేసి యెలుంగు 

సూసి యే నుండ వెజ పేల నావగాత 

నూజుః బొదువుండు మీ రని యోజ( జెప్పె 

శ|కతనయుండు దనయ్యయోాధ జనుల కెళ్లి, 

406. 1. వినుము అ. ఏ. 2. నోదాకునే _- ల. కొన్ని (పతులు; లె, లు చెల్లార్య - 

బ. 4. నుముక్త _ కొన్ని ప్రతులు; సముక్త - న. ళ. కొన్ని (ప్రతులు. ర్. వంత = 
అ. ఈ. ఉ. ఓ. కె, భు. న. ప. దబ. వ. శో మం|త = ఇ. రు. మ, ల, 
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409. వ. అప్పలుకు లాకర్ణ్ ంచి. 

410. క. శపయుండు పొడువుం డడువుండు 

(వేయు డనుచు వారు జావ్నావీతనయు( గడు౯ా 

ఢాయు(డు మనసై. నికులుం 

గో యని తలపడ్డ( బోరు ఘోరం బయ్యెన్ . 

411. వ. అప్పుడు. 

412, క. "వసి గాండీవి కురుసేన నెగువ నతని 

వారు వెటవక భీష్ముని. చేరి యొడల 

[చేతి జెడ లేనియట్లుగ వివిధీభంగి 

నీష్టుర్యా( నళ స్త్రంబుల నినిచి రధివ. 

అటి భీమృు (శు కరతల్న)గతు/ ఢగుట్ విఎ 

సం, 6.114060 

418. వ. అంత నంశుమరీతుండు శాంతుం డగుచు వచ్చె నట్టియెడం గదిసి కవ్యడి 

గాంగేయువైే ( |గూరనారాచనికరంబులు నిగిడించి పడం |దోచిన. 

414. క. తూర్పు తల గాంగ నీసుతు 

లేర్పడం గనుగొనుచు నుండ నిల గంపింపకా 

దర్వ్బోజ్ఞ వలు డాఖీష్ము( డ 

హర్పతి యస్తాది 'సేరునట్లుగం ఐడియెన్. 

415. కె. తనువు ధరం బొందకుండగం దల్పభంగి 

శరము లూ(త మొ పొలుపాళె నరవ లేణ్య 
నా న నడా 

410. 1. పషయుం డడువుడు పొడువుడు - ర. వ. వీ. శ. మ. 

412, 1. పచి = పెక్కు. (పతులు. ఏ. గతుల - ఓ. ర.వ. 

418. తుం డన్తగతుం డగుచు - వ. PF 
4డీ, 1. జేర్పడ _ట. 



416. చ. 

417. వ, 

418. సీ, 

415. 
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417. 

418. 
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యట్లు శరతల్పగతు. డగునమ్మహాను 

భావు 'దేవవతుని 'దేవభావ "మొందె. 

అనిమిషు లస సూచి మృతు. డయ్యెడు నక్కట దజిణాయనం 

బున గృతపుణ్యుం డంచు వగం బొందినభీష్ము. 'డెటీంగి వారికి 

ట్లను !మరలార కాలగతి నాత్మ *దలంచియ కాదె *మేనిలో 

నునిచినవాండ( [బాణముల నుమ్మలికింపకు( డించుకేనియున్, 

సత్యవతీవివావాం బొనర్చుటకు మాతండి మెచ్చి నా క వధ్యత్వంబును 

1స్వచ్చందమరణంబును నిచ్చినవాండు గావున దద్వర (సభావంబున నావ 

ధంబున కే నొడంబడక *కానేర దయ్యె( |జాణంబులు నావళంబ యనిన 

విని వారలు సంతోషించి రానమయంబున ఛాగీరథపనుపునం గొందలు 

మునివరులు వాంసరూపంబుల నమ్మవోత్మునకు ద&ిణాయనం జెటింగింవం 

జనుదెంచి యతండు దెలిసియునికి నతనిచేత నెజింగి [పియం బంది కియ్ (గి 

రట్టియెడ దుర్యోధనుండు *వుచ్చిన దుశ్ళాసనుండు గుంభసంభవుపాలికిం 

బోయి భీష్ముపొటు నెప్పిన నతండు మూర్చిల్లి 5యొక్కింత 'దేజి దీనాననుం 
డగుచు నమ్మ హీనాథుకడకుం జనియె నయ్యవసరంబున, 

పాండ వేయులు మాత్స్యపాంచాలయాదవసహితంబుగా 

సంతనమున6 బొదలి 

రాదెస బొబ్బలు నార్పులు బహుతూర్య!ీకోటియు. ఇలయ 

నీకొడుకుగమియు 

నీదిక్కు*దొరలును నెలు(గె త్తి *యేడ్వంగ నంబరచరులవావారవంబు - 
లులియంగ రోదసి గలయంతవట్టును ఘనశబ్దమయ మయ్యె మనుజనాథ 

1. మొచ్పె(ప్ప్ర = ఉ. ఖ. వ, 

1. విను జేను_- ఐ. వ. 2. నెరిగియ కాదె - ఈ. ఐ. మ.వ. లి. మేనితో-త.న.వ. 

1. స్వేచ్భా- అ. త. 2 కానేరదు [పాణం-గ.త.ళ. మ. 8. యరిగిరి _ 

కొన్ని (పతులు. 4. వంచిన - కొన్ని |వతులు. 5. యొక్కింత వడికిం చెలిసి 
(చేజ్ - కొన్ని (పతులు. 

1. కేకయ రు. డ. బ. 2. ఘోవంబు =ఎఐ. మ. తి. వారును(లు) = కొన్ని 

(పతులు, 4. యేడువ _ కొన్ని [పతులు. 
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శే. కాలుసేయార్చుీటలు లేక కన్ను(గవల 

న్మశు లొలుకంగ( జి_్తంబు *ీలడల6 బాండు 
సూనుతతిం జూచుచుండిరి గానీ యించు 

కయును గడంగరు మనవారు గయ్యమునకు. 

419. వ. శేతదవనరంబున నంబరమణి యపరరత్నాకరంబు శీసొచ్చె ననిన విని ధృత 

రాషుండు సంజయున కి టనియి. 
ey ౧ 

420. క. నాయుల్ల మరయ నినుమో 

"జాయో కా కిట్లు గూపటిక విన నో శ్చెకా 

సాయకసముదయఖరభవ 

దీయవచనచయము గవియు *చేరం దిర మె. 

421. వ. ఇంక నేమేనియుం జెప్ప గొఅంతగలదే యనుటయు నాసూతనందనుం 

డి ట్లను నప్పుడు కారవులుం చారును దమవారును మైమజువు లూడ్చీ 

యాయుధంబులు వెట్టి గాంగేయుకడకుం బోయిరి కౌంతేయులు నట్ట 

బంధుమి త్త,సహితు అయి యచటికిం బనిరి ధనంజయుం డొక్కరుండును 

ధనుప్పాణి యె యరిగె నిట్లయ్యిరు దెజంగుల వారలుం దత్మా-ల| పశాంత 

'స్వాంతు వై. యన్యోన్యవిషయరోషంబులు దక్కి. తన్నుం బరివేష్టించినం 
గులగురుం డగునమ్మంచాకినీనందనుండు వారి నభినందించి కొలిపించికొని 

యుం డె, 

492, "త. తనకు. షగీందల యని భవ త్తనయులకు నె 

లుంగ 6 జెప్పిన వారు గడంగి మెత్తం 

దనముగలతలగడలు 'దే( బనుచుటయును 

జూచి చిలునవ్వుతో సవ్యసాచిం విలిచె. 

5. టకు లేక = చెక్కు పతులు. 6. అవియ, లగల _ కొన్ని (పతులు. 

419. 1. ఆదినంతరంబిన - కొన్ని పతులు. 2. చేరె నని - ర. 

£20. 1. విన నోర్చన్ _ పెక్కు ప్రతులు; విన నేర్చెన్ _ చా. 2. తెరలి తిరం చై -గ. ద. 

421. 1. చిత్తు ల - ఆ. 

ఉలి, 1. (గిందల యని - వ. ప. పెక్కు [వతులు; కుం |గవల నున్న నీ తనయు-ళ; కుదల 
గడ మ. 
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428, క. పిలుచుటయు నత (డు బాస్సుము 

లొలుక(గ గాండివము వెట్టి యొయ్యనే చనినం 

దలగడీతూపులు "సెజ్జకు 

నలవడో. బెట్టు మని ఖీష్ము( కిడాతనీ( బనిఇెన్. 

424, వ. ఇట్లు పనిచినం బార్జుం డట్ల చేయుదు నని గాండివంబు పుచ్చికొని మణియు 

ననుజ్ఞ్మ గొని మూ(డువాలమ్ము లభిమంతించి వెడతల( 1కి యెత్తి 

పట్టుకొని పుంఖంబులు భూమి *మోశి నిలుచునట్లుగా కీనేసినం దాత 

(పీతుం జ తల్పంబునకుం దగినయుపధానంబు పట్టి తని యతనిం గొని 

యాడి సకలపౌ తులను ఛాత్రీపతులను కనవలోకించి, 

ఓ25. క. రవి 1నల్సి యయు త్తరాయణ 

మవునంతకు నంపపాన్సునం దిట్లు మహో 

తృవలీల నిలుతు నా కీ 

దివసంబుల6 'జేయవలయు. దృఢితరరతున్ . 

426. క. అలయ కిరయ నోపినవా 

రలు [గ్రక్కున బరిఖతోడి [పాకారం బి 

ట్టలముగ6 గావింపుండనుడు. 

దలకొని నీనుతులు( జాండుతనయులు భఖ కిన్, 

427. వ. అ_త్తెజం గాచరింపనుం 'దాత్పర్యంబున రకింపనుం దమతమయందు. దగిన 

వారల నియోగించి రంత జికిత్సకులు వచ్చి శల్యచికిత్స సేసెద మని 

428, 1. న(జని - శ. వ. 2. యలుగుల _- శ. మ. కి, డానతి యిచ్చెన్ అ. ఇ. ఓ.ఘ. 

ద. ర. వ. 

424, 1. గాడి -ఉ. ఐ. త. మ.వ. ౨. మోపి - కొన్ని (పతులు. లి. నిలిపి _ యు. ట. 

4. నాలోకించి - కొన్ని (పతులు. 

425, 1. తిరిగి -అ. 2. రక దగన్ - వా. చెక్కు (పతులు; తరరజున్ - శ. మ. 

426, 1. యిరుదెరగుల వారలు = ఇ. 

427, 1. వచ్చి యతని తనువున గొమరారు [కొ_త్తగంట్ల ర_కంబు లొ త్తిశల్యచికిత్స లు 

ఐ. మ. వ. 
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-428, తే. 

429. వ. 

480. క. 

481. వ, 

&23, 

429, 

480, 

481. 
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F 

తొడంగిన గాంగేయుండు వారించి వారి కభిమతార్థంబు లొసంగి వీడు 

కొల్పె గీత వాద్యనృ త్త పవీణంబు లగుపా|తంబు లమ్మవోత్మునకు వినోదంబు 
సలుపుచుండె నట్టియెడ నాదేవవతుండు నీళ్లు [దావ నడిగిీనం దనుపా 

రునీ రేకులు గొనివచ్చిన నతండు. 

వినుండు శరతల్పగతుండ నై యుినికి (జేసి 

యన్యసలిలంబు సేవించు టనుచితంబు 

నాకు చేజోమయా(న్ర్రువిన్యాసవిధిస 

ముత్టితం బైన భూజల 'ముక(డు దక్క. 

1అనుటయు. "ౌరవులును దక్కటిరాజులును కవెజ(గుపడి యున్నం గవ్వ 

డిం గనుంగొని గాంగేయుండు. 

శరవేదన సర్వాంగము 

'లెరియంగ నా కిపుడు వెదవు *లెండెడు. ద్భష్టా 
భర *ముడుపం దగినినీళులు 

వెరనం జే శేరు వీవవే శె మృ్మనఘా, 

అనిన నట్లకాక యని యతం డతనికిం [బదడిణంబు సేసి తెజోమయంబయిన 

మార్గణంబు పర్దన్యమం | తాభిమం| తితంబు( గావించి మహీతలంబు గాడ 

నేసిన భాసురచ్భాయం బగుతోయంబు ధారారూపంబున దివ్యీగంధరసో 

వేశం బయి కీయెగసిన. 

౨. చుండిరి = కొన్ని (పతులు. ల. న మనవారు, న దగువారు, న తమవారు, 

నీ నందను చెనవారు _ అని పాఠములు. 

1. మొకటి దక్క - కొన్ని (పతులు. 

1. ఈ వచనము నకు మారుగా. 'ఒ. రి [ప్రతులలో నీ కింది కందపద్యము కలదు. 

క. అనుటయు గెరవులును ద, క్కిన రాజులు వెరగు పడగ (గీడిచెన గనుం 

గొని [పీతి తోడ శంతను, తనయుం డిట్లనియె గాఢ తాత్పర్యమునన్ . 

2. మిన్న కున్న గాంగేయుడు - ఇ: విచారంబు గదుర నూరక యున్నం-ఐ. మ. వ. 

1. లెండెడి = కొన్ని (పతులు, 2. ముడుగ దగిన _ కొన్ని (పతులు. ౨. జలములు = 

పీ. శ. మ. న. కొన్ని (పతులు. 

1. రసగంధో పేతం బె. = వీ.శ.ష. లి. యుద్భవించిన = ఏ. మ, 



482, ©, 

488. వ. 

484, ఉ. 

4లిర్. వ. 

486. మ. 

487. వ. 
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"కౌరవులు [(పకంపగాఢీవిస్మయు లైరి 

పాండుసుతులు వారిబలము నుబ్బి 

యార్చి నంకు లొత్సి రాజలంబుల నమ్మ 

హాత్ను( దృష్తుం కేనె నద్దనుండు. 

ఇట్లు తృప్తి, బొంది మందాకినీనందనుండు పురందరనందనున కి ట్లనియె. 

నారదుచేత నిన్ను మునినాథునిం గాంగ నెణింగి యుండుదుకా 

శొరియు నీవు గూడిన నసాధ్యము లెవ్వియు లేవు *దర్పదు 

ర్వారుండ వై ననీవలనివై రము గీ డని చెప్పం జెప్ప నీ 

కౌరవరాజు మానడు $దెగం జెడు( గా కిటమీంద ఖీముచేన్. 

అని పలికి దీనమానసుం డగు చున్న "భవత్సూనుతో ని ట్లనియె, 

నరు డీత్యద్భుతవి క్రముం డతని కానారాయణుం డాస్తు( డె 

వ్వరికిన్ వీరి జయింపరాదు నమరావస్థ్రంభీముం దక్కి ధ 

ర్మరతుం డై నయజాతళత్రునకు నిందృ్శపస్థ మి మ్మర్ణరా 

జ్యరమం బొందుము మీరు గొందజయిన౦ జాకున్న నీ కొప్పరే. 

అని పలికి యూరకుండెం గెరవపాండవులును మాజువలకక యతనికి 

నమస్కరించి నిజనివాసంబులకుం జని రట్లు ననునెడ 1గోవిందుండు గాంతే 

యా గజుం గనుంగాని,. 

1. విస్మయ, చిత్తులైరి పాండు నుతుల వారలుబ్బి = బ. ర, 

1, నాథుడు గాగ - కొన్ని (పతులు. 2 మీకు = కొన్ని [పతులు, లీ. చెగంగల 

వా డిట బంధుయు క్త మైె-వ. 

l. భవద [గనందనున కి టనియె = ఏ. క వ - 

1. త్యుద్భట - వ. కొన్ని (పతులు. 2ముల్మాని- ద. లి. యిట్లొప్పదే - ల. 

1. ఈ సందర్భమున (శ్రీకృస్ణ్యయుధిస్టిరుల నడుమ జరిగిన నంభాషణ ములకు భండా 

ర్కరు, చితశాలా[పతులం చాకరము కన్పించలేదు. - 
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486. క. సురలకు *నజయ్యుం డగునీ 

సురసరిచాత్మజుని 'గెలువం జొప్పడునే యె 

_వ్వరి కైన నద్భుకావవా 

పరికరు శీలగు మీకు దక్క. బెరవముఖ్యా. 

489. క. ేఅనుటయు నత( డిట్లను నే 

మనంగా నొకిమానినులమె య।పతివాతీవీ 

రుని నిన్ను. బడసీ యింతటి 

పనులకు6 జాలితిమి గాక భకాధీనా,. 

ఎవ రోడ్డండు భీమ్యునియొర్దవం బోయి బినతుం ఢగుటి [= 

సం, 61171 

440. వ. అని యిట్లయ్యిరువురు నొండొరులం (బిశంసించుచు నఖిలజనపరివృతు cl 

శిబిరంబుల కరిగిరి తదనంతరంబ కర్చుండు గాంగేయుకడకుం బోయి భక్తి 

వినయంబులు దో(పం బాద(పణామం 'జాచరించి. 

495. 1. నజేయు = క్కు (పతులు, శావావపరికరు లగు -ఆ. ఇ. ఈ. ఎ. ఐ. ఓ. గ. 

రు. డ. వ. లి. లకు మీకు - ప. వ. 

499. 1. ఈ పద కమునకు మాబుగా 'ఊ, ఖ, యు, డి [ప్రతులలో నీ [కింది వచనము 

కలదు. 

వ. “అనిన విని(అని మరియు)యిది యంతయు నీక్భపా తిశయంబున గదా సమ 

కూ ౭ నిందులకు నీవు గలిగియుండ మాశేమి విచార మనియొ” ధర్మ రా 

లి ట్రనుటయే త[కత్రీయోచితముగా నున్నది. 

2, మానునుల _ ఆ. ఇ. ఉ. ఓ. జొ. ల. వమ.. కొన్ని [పతులు.. లి. వీరుని "పెక్కు 

[(వతులు. 

440. 1. బులాచరించి = ఈ. ఏ. గ. చ. జ. త. ద. 
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441, 
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. లుక్ దక్కి నన్ను నధిక వాత్సల్యశీ 

తలము గాగ జూచి కీతగినమాట 

లాడవే మవోత్మ యనుటయు నాతండు 

గారీవమున నతని. జేరం బిలిచి. 

. ఒక్కూకరం!బు మలంచి కౌంగిలించుకొని యచ్చట నున్న రతకాదిజనంబుల 
నవులం బోవం బనిచి యతనితో ని ట్లని యె, 

. నీదెనం గోపింతునె కుల 

"భీేదముగా( బలుకుటయును వీడ్డల( జెలుపం 

గా దని కినియుదు లే దన 

రా దదలుతు నిన్ను నిష్టురంపు. బలుకులన్ 

. అది శిత గాని రోషంయి గా దట్ల్టుంగాక. 

. నీయుదయము దై వికగ 

ర్యాయ_త్తము నీకు మ ర్య లేనదృతులు గాం 

తేయు(డవు గాని విను రా 

ధెయు(డవు గావు నీవు ధీరవిచారా. 

* ఇది కృష్ణ దై పపాయనుండు నాకు నేకాంతంబున చెణింగించె నేనును భవ 

దీయ తేజోవిశేషంబువలననుం గనుంగొనియుండుదుం చాండుతనయుండ 

1. ఈ పద్యమునకు ముందు. ఇ. ఈ. జౌ. ఘ. చ. రు. డ. ప. వీ. (పాద నూచిక) 
శ. ష. [ప్రతులలో నీ క్రింది పద్యమధికముగా కలదు. ఈ పద్యమే [దోణపర్వమున 
1-40వన పద్యముగా గాన్చించు చున్నది. 

క. వచ్చితి రాధేయ౫ండం గను, విచ్చి ననుం జూడు భరతవీరాగణి నీ 
సచ్చరితకు(ము) ఫల మేయి, ట్లిచ్చిట నీ పడుట ధాత నేమన నేర్తున్. 

ఏ. లలితభ్రాష - త. 

1. బక్కిలి మలంచి = ఓ. భఘ. యు. బ. ర.న. ళ. వా; బంకిలి మలంచి = కొన్ని 

(పతులు; బక్కున నమరించి - ఈ. శ, 

1. రాద, దలుతు నిన్ను _ వీ. వ. ళ. వా. కొన్ని (పతులు; రా దలుతును ౬ వా. 

1. సద్భశులు =ఊ గ.ఘు రు. డ. ప. 
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వగుటం జేసి నీయెడవాత్సల్యంబు కొని మాత్సర్యంబు లే దింకనొక్కటి 

"నిచ్పెద విను మేను గురుపాండవులవై రం *బుడిపి పుచ్చితి నప్పాండ వేయు 

జెలజయ్యు ల|పమేయుం డగు క ఎషుండు వారికి విఖేయుండు గావున వారల 

తోడివిరోధం బొప్పదు నీవును నొండుదలంపు దక్కి యక్క్మాంతయులం 

గలిసి యుండు మనిన. గర్హుం డతని కి ట్లనియె, 

1-కొంచజేయుండు నగుదు నిది 

యంతయు. దొల్లియును వింటి నాళ్యులచే ని 

కిటింతయు నెజింగినం గుంతీ 

సంశానముతోడోపొత్తు సనునే నాకున్. 

వారు మవహోబలుల్ వారియు చారికి. (కాపు గలండు వారలం 

బోర జయింపోరామియును బుద్ది నెలుంగుదు నైనం గౌరవ 
ఇ్య్యూరమణుండు సీయుతగుమన్నన లెల్ల దలంచీ చూచినకళా 

భూరివివేక యే విడిచిపోవుట ధర్మమె వీరకర్భు మే. 

అదియునుం గాక, 

మాటలు పెక్కు లాడి యనుమానము లేక సభం గడంగి ప 
ల్యాటు( బరా భవించితిం జలంబునం బాండవకోటి శప్పుడుం 

జేటు దలంచి *యే బలువు సేసితి వైరము నాకు నింక నీ 

వీటికి వారివీటికిని 'వెక్కస మయ్యెడు కయ్య మొప్పగున్. 

దై_'వాధీనము సర్వముకా మనీమళతిం దప్పింపంగా వచ్చునే 

నీ వింకన్ నను నొండు వల్కుకక పరానీకంబు వె. బంపు మ 

1. బుడిపింపం జూచితి _ కొన్ని (పతులు. వి. లజేయులు శ. ష. "పెక్కు (పతులు, 

1. కౌంకేయుడ నగుదున _ ఊ. జ. ఖ. మ. ర. శ; కొంకేయుడ నగుదును నది 

యంతయు - కొన్ని (పతులు) కౌంజేయుడ నగుదు నదియంతయు _ వీ. వ. 
2. కంత యెరింగిన _ కొన్ని (పతులు. శీ. పొందు - కొన్ని (పతులు. 

1. రా దనియు, బోలమియు, రాకునికియు, బోల దనియు _ అని పాఠములు 
2. పవచ్చినన్ - కొన్ని (పతులు; పువచ్చినన్ - ఏ. గ. ట, ద. ప, 

1. యేవములు _ డ. 

1. మదిన్ _ కొన్ని (పతులు. 



452. చ, 

458, న, 

454. ఉ. 

455. క. 

452, 

454. 

455. 
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శ్సేవాధర్మము నిర్వహించెద బలో క్సేకంబు లోకంబు సం 
ఛా వింపకా వివారించెదక౯ా మురరిపుం వార్జుం దలంకిం చెదన్. 

1అన విని భీము? డిట్టు లను నంతకు జాలు శుజుంగ సే మయో 

ధనునకు చెప్పు నీదుభుజదర్పమిీ కాదె సహాయ మెద్ది యా 

తనికిలే [బియంబు దానిన యుదా_త్తమతిం దగ నాచరింపు నీ 

మనమున కీసంతసిల్లు మనుమానము దక్కు. మనుజ యిచ్చితిన్. 

అని తలి వొంది పలికిన 'చేవ| వతుబంధుఖా వంబునకుం బరమానందంబు 

నొంది రాధేయుండును నిజనివాసంబునకుం జనియె నని సంజయుండు ధృత 

రా స్ట్రునకుం కెస్పె నని జనమేజయునకు వై శంపాయనుండు నెప్పుటయు. 

మర్టితేతాపసంకలనీమంజులనామ దురంతదుర్షశా 

8-3 A ఆగ కర్ణము లేపనిర్హ రణ'కారికృపామృత పూరకర్మసం 

మర్షనిరాసక ర శ్ర సమత్వపరిస్ఫుటరూపభావనా 

నిరశిశారివ్గమవానీయ మనోరమణియవై భవా, 

భసిత!పరభాగి పాలా 

లసిత్మ క్రీ వత్సల లితలాం ఛ నపింఛ 

(పస్ఫమరరుచిశబలోరగ 

విసృమరదీధితికలాప వేస్టితిమౌళీ. 

1. అనుటయు - వీ, శ. ష. కొన్ని (పతులు. 2. మే కొన్ని (పతులు. లీ. మెల 

ర్పగ జేయు మాపృధాజనితులకు న్ హితంబగుట సన్మతి గోరుము పొమ్ము నీవునీ - 

బ. 4. కిహితంబు = వీ. ళశ. వ. ర్. సంతసింపు - వీ. ళ. వ. కొన్ని పతులు. 

1. శామసాకుల సమంజుల = న. శ; తామ సాదిగుణ = బె. ౫2. మానితనామ = 

ర. $8. లేపనా వారణకారి న. శ. 4. వూర్వకర్శ . ఇ. ట త. వీ న. ళ; 

పూర - వ, 
లం 

1. పరిభాగ _ వీ. మ. న. ళ. కొన్ని (పతులు; పరాగవి భాసి తలసిత - అ. ఆ. ప, 

2, లీలా -వీ.ష,స,ళ. లీ. మూర్తీ -ఏ.యు,. ట.డ. వొ, 
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456, 

456, 
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) 

మాలిని. 'తరణరహితవృ త్రీ |గావ్యాీభ క్షీ పవృ శ్రీ 

కేక్షరరాగమన లీలా గాఢశారుణ్యశీలా 

న్మరణీశుభదమూ ర్రీ రమధ్యరళ్శి* పవ రర్తీ 

చరణవినమదిం| చా సంత తానం దసాం|చా. 

గద్యము. ఇది (శ్రీమదుభయకవిమి త్త, కొమ్మనామాత్యపు త్ర, 

బుధారాధనవిరాజి తిక్కనసోమయాజి[పణీతం బయిన 

(శ్రీమవోభారతంబున _ భీష్మ సర్వంబునందు 

సర్వంబును తృతీయాశ్వాసము, 

శ్రీ మడాంధ్రమహాభారతమునండలి భీష్మసర్వము సమాప్తము 

1. కరుణ విహిత - చ. 2. భక్తి - కొన్ని పతులు; నిత్య = ట. ప. లి. ప్రవర్త - 
"పెక్కు పతులు. 4. గరుడగమన ౬ క. శ. స.ళ; కరుణ -వఘ, జ,న.మ.ష, 
5. శుభద = ర. శ. మ. చెక్కు. [వతులుు సుభగ _ ఇ. ఈ, ఊ. క. డ. త. బ. వీ; 

భయద - వా. 6. చండరళ్ళి - వీ. ష; సర్వలోక = ఆ. ఓ. ర; మధ్యలోక = ఆః 

శు 1. పవృ_త్తీ - జ. యు, ర. వా, 
తానే 



(భీ మద+*౦ద్ర మహాభఖరతము 

[దోణపర్వము 



శ్రిమదాంద్ర వుహాభఖారతము 

(దోణపర్వుము - ప్రథమాశ్వాసము 

1. క. (శ్రీ1సం్యళశయమంగళగా 

రీసంగమవిభవపుణ్య రేభఖాసంప 

ద్భాసితవమో వామాం 

గాస్యూతితచి[తమహిమ వారివారనాథా. 

అవి నందియుంయు యుద్ధ భూమితిం బోయి మరలివబ్మ్రి యందలి వ్య)తాంతందు 

ధృతరాష్ట్ర నితో జొన [లు se 

నం, 7_.1_5 

8, వ. దేవా వై శంపాయనునకు జన మేజయుం డి ట్రనియె. 

8. క. మునిజనవల్ల భ యిన్విధ 
మున దేవ వతు(డు శాంతిం బొందిన (కమ మె 

ల్లను ధృతరా ఫప్ర్రమహీళుండు 

విని యెయ్యది యాచరించె 1ఐనిపింపు తగన్. 

4. వ, అని యడిగిన జన మేజయునకు వై శంపాయనుం డి ట్లనియ 

కాని 1. సం|క్రిత = జ. ట. 

లి, 1. వివరింపు = ల. 
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క 
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| 

అనిమివనదీత నూజుడు 

1సనుటయు విని యవ్విభుండు నంజయు( బోవం 
బనిచెను దశయునికడికు న 

తనీీవిజయము కాండ దనవ్భాదయమున మొలవన్, 

+, వనిచి క ఎతపడినగాం గే 

యుని*బెన యుమ్మలిక నాతం కీడుల్లము నానా 

ఘనతరచింతాభర మొం 

దినం గుందుచు నుండ గొన్ని దివసంబులకున్ . 

వ్యాస్పపసాదమహిమం 

"జేసి యుభయనై న్యశేగతవిశేషజ్జం [ర 

యాసంజయు. డొకనా.టిని 

శాసమీయమునందు' గడు వెసం జనుదెంచెన్. 

ఇట్లు విబిరంబువనుండి నూతనందనుండు గరినగరంబునకు వచ్చి యంతః 

పురంబున నున్న 1ధృతరాస్టు నుచితపకారంబునం గనిన నమ్మనుజవల్ల భుం 

డతనిం దనచేరువ నునిచికొని యాదరించి. 

. అమరనదితనూజు సమశా వని? గోల్పడి నాదు యోధవ 

ర్ల్షము నుణి యెవ్వరిం గొని పరా|క్రమదుర్ణమపాండుపుతనై_ 
న్యమునకు మార్కొనం దల(చె *నక్కట కౌరవు లేమి నేసి రా 

సనమయమునకా బల| ఫ చయీనంభఘటనం బటు లయ్యె సంజయా. 

1. సనుట వినిన యవ్విభుండు -క, గ. వీ; చనిన పిదప నవ్విభుండు - ఊ. ఎ, 

5. శాతనిరణజయకాంక = ఎ. శ. విజయవుకాంక ఎఖ. ట. న. బ.వ, 

1. చిన నుమ్మలికము = వీ. వ. కొన్ని (పతులు, లి, డుల్హంబున చా - ఊఉ. ఊ. ఎ. 

ద గ. చ. రంత. వ, On 

1. గతి వ. వీ రణ-ఊ, ఎ. 2 యంబున గడున్ వెనం - కొన్ని (పతులు. 

1. ధృతరా[మ్హని సముచిత పకారంబున = వీ; యాంభికేయు నుచిత - చ. వ.ళ. మ. 

1. గడగ = ఆనం. జొ. క. గ.ణ. న.ర. 2. నంతట = అ. లి. నంచరణం బటు 

రు. ళ. 
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11, 

12, 

18. 
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15. 
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18. 
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. అనిన విని నూతముతుం డి 

ట్టను నక్కురునాథుతోడ నవహితమతి వై 

నిను మంతయు జఇెప్పెద( (గమ 

మున 'నీయడిగినతెఅంగు భూవర తెలియన్. 

. 'దేవవతుండు చేవభావంబునం బొందినయప్పుడు కురుపాండవు లతని!కడకు 

వచ్చుటయు నాసమయంబున6 బుట్టినవిశేషంబులు నాండు నీ కెటింగించితి 

శరతల్పగతుం డై నశాంత నవుండు *సెప్పినహితవచనంబు లాదీరింపక రోసు 

సంర_క్షనయను లగుచు నతని వీడ్కొని యట్లు సనినకౌరవులు నాంటి వేకువ 

నీకడనుండి యేను బోయి శిబిరంబు సొచ్చునవసరంబున,. 

. సమీరోద్యోగము వీటికిం చెలుపునిస్సాణాదితూర్యంబు లొ 

క్కమొగిన్ (మోయంగ వ్రారణాదిచతుర ంగస్ఫారసన్నావాసం 

గమనాటోపము మిక్కుటంబుగం గడంకకా వీరనై పథ్యవి 

[భమలోలాకృతు లై ర మోముల వివర్ణ త్వంబు సంధిల్ల (గన్. 

వ. ఇట్లు సన్నద్దు లై వెడలి ీయస మెడలినబలంబులం గూర్చుకొనుచుండి. 

ఆ, అప్పుడు భీష్ములేమి వాదయంబుల నుమ్మలికంబు కేగూరంగా 

'నెప్పటిచందముల్ విడిచి యే కెజి: దక్కినచూడ్కు లొండొరు 

| నెప్పలమాటునం *బొలయ నీసుతుీపాలికి వచ్చు రాజులం 

దిష్పు డతండు రా వలవదే యని కర్దుం దలంచి *రందటున్. 

వ. అటియెడ. 
లు 

l. 

l. 

. నాయెటగిన తెరంగు = అ. వ. శ, వ 

. పాలికి _ఇ. ఖ ఠ. వ. వి. చేసిన వ. కి. రింపక నీ కొడుకులు రోవ - డ. 

. రోత్నావాము = ద. ప, 

ఇట్లు యుద్దసన్నద్దు లై -వ. వీ. 2. నయ మెడలిన _శ, 

దూరగా - జ.ట. బ. 2, బొరయ, ఇరయ _ అని పాఠములు, లి. వెంటను = 

వా. 4. ర య్యొడన్ అగ, 
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16. చ 

17. ఉం 

18. ఆ, 

19. వ. 

౨0. క 

16, 

17. 

18. 

19. 

'0. 
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పతిరహితాత్మ యైనసతీభంగియు గోవకహీన *మైనగో 

(వతతివిధంబు సస్యవిధురస్థితి మైనధరితిచాడ్పు ను 

దృతవారిళూన్య మైనవముభాధరకందరీభూమి *చందము౯ 

మతి మననేన( దోంచె బుధమాన్యు(డు ఖీష్ముండు ళలేక్రయుండుటన్ , 

అంగద నాథు (మింగినవృకావలి దకా వెస "ముట్టికొన్న స 

శ్వాంగములుం జలింప *వెగ డందుచు దిక్కులు నూచు చున్న సా 

రంగియపోలె నుండె గురురాజ భవత్సుతుసేన భీష్మునా 

జిం గబళించి పాండవులు జృృంభితవి కమీలీల *బాల్చుటన్ . 

1 కర్ణ కర్ణ శేవచ్చి కావు మనాథుల 

మెతి మనునెలుంగు ిలగ్గలముగ 

బలనులోన నెల్లం గలయంగ పీఇెంచె 

నార్తి 'దెల్లముగ బనాధినాథ. 

శ దవసరంబున. 

పిలువుడు దడయక కర్టుని 

బలవికమశాలి యతడు పది!దివసములుం 

గలనికి రాండు నదీసుతు 

పలుకులకుం గనలి ఓనచివబంధుయుతముగన్. 

1. భావము-ఊ. ఎ. వ. ఓ. చ. జ. ట. బ. వ. 2. యెన.ల, శ, కొన్ని (పతులు, 

8. కాననంబు నై -డ. 4. బోలుచున్ వన. 5. లేని పిమ్మటన్ _ ఓ. సన; లేక 

యుండినన్ - ఐ. న; లేక యుండగన్ _- గ. వ. 

1. జుట్టుకొన్న = గ. జ. ట. న; వెను చుట్టుకొన్న - వ; ముట్టుక్రొన్న = వీ. 2. బగ 
౬ ఫి! లు 

డొందుచు - రు. ద. వ; వెసగుందుచు ర వ, కి. శేలి చేలినన్ _ ఊ, వ. 

4. గెల్చినన్ = ల. 

1. కావు కావు మనాథుల వ, 2X. లార్తరవము - ఈ. 

1. తదవసరంబున = చెక్కు. [పతులు; తదనంతరంబున = వా. 

1. దివసంబుల్ - కొన్ని (ప్రతులు. 2. నబల, వు[త్ర - అని పాఠములు. 
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21. వ. అని కౌరవులును దక్క-టిజనవతులును దగుజనంబులును నతని నానపడి 

పలుకుచుండి రాతనితెజంగు దొల్లి యు నీ వాక రి ంచి తది యెయ్యది 

యనిన, 

22. చ. "అనఘ సరిత్సుతుండు దను నర్జరతుం డని పల్కినకా మనం 
బునం గడు నొచ్చి నీ వనికి. బోయిన *నర్జె రాను నీజయం 
బున వనవాసి నయ్యెద రివుల్ నిను నోగ్చిన వారి నోర్చెదకా 

ఘనభుజళ కి నే ననియెం గాదె నృపుల్ విన “నమ్మవోత్ముతోన్ 

ఏల, వ. కావున నతం డంతకు మున్ను కయ్యంబునకుం దొలంగి యుండె నా. డట్లు 

మామనంబు లెల్ల నానూతనందనుదెనకుం జాణ ననిన విని యాంబిశే 

యుండు సంజయున కి ట్రనియె. 

౨4. క. తను ని మ్మెయి. ేదలంచిన య 

మ్మను జేందులం గారవులను మనమూ(కల న 

య్యని. గర్భుండు గాచెనె తన 

మనోరథము లెల్ల ఫలసీమ [గతం బొందన్. 

25. వ. అనవుడు నమ్మనుజపతికి నతం డి ట్రనియె. 

26. క. వననిధి 'నడునీటం గలము 

ముని(గిన జెగ డందుచి త్తములు గలిగినత 

జ్ఞ్లనుల కియ నున్న సేనీలు 

గను. గొన దివిగతిం దోంచెం గర్జుం డంతన్. 

22, 1. అనిమిషచాహినీతనయు డర్భ  ఉ. ఓ. ఠ; అనఘ నదీ సుతుండు - ఎ. ణ. ద. 
ప.ల. ౨2. నీచెన -ఇ. శీ. నా వావోద్దతన్ - ద. వ. 

24. 1. గోరిన యమ్మను -అ చ. వ; రావించిన మను జేందుల, రాదలచిన మను 
'జేందుల, డాసిన యమ్మను, పిలిచిన యమ్మను - అని పాఠములు. శ, మహిమం 

_బొందన్ - గ, 

26, 1, నడుమను మిక్కిలి మునిగిన _ వా; నడుచెన గల మటు మునిగిన - వ. 2. లగను 
గొని దీవి వ. శ. వ. ళ. 
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27. వ. ఇట్లు "పురంబు వెడలి యతండు కురుపతికడ కేతెంచి |పీతుం డగునతనిచేత 
నభినందితుం డై రాజలోకంబు నాలోకించి. 

26, చ. దమమును సత్యముం దపము 'దానము శీలము న(న్ర్ర1వీర్యశా 

ర్యములును ఖీష్మునంద కల వట్టిమవోత్ము(డు పోర నీళ్లెనిం 

క మనకు నేటిబావుబలగర్వము లెక్కడి సేన లక్కటా 

సమ'నెనె కౌరవేశ్వరునినంపద యంచు విషజణ్ఞీమూర్తి యె. 

29. క. కన్నీ రొలుకంగ వగచిన 
కే 2 నన్నర*పతు లెల్ల నేడ్చి “రా_ర్షరవంబుల్ 

మిన్న ంద న|శుజలములు 

విన్న నివదేోనంబులందు వెల్లి గొనంగన్. 

£0. వ. అప్పుడు దన్నుం చాన యుపళమించుకొని యందటిడందముల యుమ్మలి 

కంబులు వాయ రాగేయుం డి ట్ర్లనియె. 

ల1. క. మీ రెల్లం జూచుచుండంగ( 

'గౌరవోనికురుంబమునకు6 గన్నా కై యొ 
ప్పాళెడు ఖీమ్ముండు వడియెను 

మేరు వొజగినట్టు *లనము మిగుల నరునకున్. 

లీ2, వ, నాశెటంగు వినుండు. 

లీక. క. కలగిన సేనల గాశెద 

నిలిపెద నర్జునునిక డక నెట"విద చావో 

27. 1. శిబిరంబు  ఒ. ఓ. డ. త. ప. మ. వ. వీ. వా. 

28. 1. కస్త వీర్యములు = ఓ ద. ప. లీ, న శస్త్ర శార్యములు -ల. వ. లంచు 

విషణ్ణ = కొన్ని (పతులు; నంచు నుద[గమూ ర్తి యె = ఓ, లీ. చితు డై -ఈ. గ, 

29. 1. వీరులె ల్ల -డ.ద.వ. లి, 'రార్సిరవయుల్ -బ.న,. లి. కణంబుల్ =వ, 

4. నములయందు వెల్లి = అ. ఎ. ఏ. చ. శ. శర. వ. 

81. 1. నికరంబునకును ౬ కొన్ని (పతులు. 2. లుబ్బు మిగుల నరుశేతన్ - ద. వ; 
లసము మీర నరునకున్ - ఈ. 



ల్4, 

85, 

86. 

లీ7. 

లీ6. 

లలి. 

లీ, 

లిక్. 

లర. 

89, 

pm 
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బెల మాఖీష్ముం డె ట్ల 

గలిక 'మెఅసె నట్ట మీకు గన్నులు దనియన్, 

. ధర్మజభీమపార్థులును దమ్ములు నుదృటసంగర కియా 

ly ర్శఠు లచ్యుతానుజునిగర్వము దుర్చిషహంబు నారి మ 

తశ్కార్ముకముక్ష చండశరఖండిత చేహుల( జేసి యిత్తు నేం 

జేర్మిగం గౌర వేందున కథీష్టత 'రాజ్యరమావిలానమున్ . 

. కాదని గాండివజ్యా 

నాదము సురదుందుఛి| పాద ౦బును నః 

ఖేదుండ నై *వించు నధిక 
మోదంబున నీత్యసౌఖ్యముం గై_కొందున్ . 

+, కారవులం గాచుచు రణ 

శూరుల బాండవుల 'నోర్చుచుం గీర్తికర 

స్పారవిహారత ఫీష్ముని. 

“జీరం జనుకంళు 2నావ్న్పు చెవ్పం గలదే. 

అని పలికి తనసారథిం గనుంగిని, 

మణిగణోజ్ఞ్వల మైన మనయరదంబున జవనాళశ్వముల. "బూన్సు చాపబాణ 
ఖడ్గాదిసాధనోత్కర *మొడంగూర్పుము రత్న ధ్వజం జెత్తు రళ్ళు లడర 
శంఖమృదంగనిస్సాణాదితూర ముల్ సంఘటింపుము రభసమున ననుడు 

వా డట్ల చేయ దుర్వారగ ఏద్ధతి నగ్ని (ప్రభం బగునారథంబు 

పటురయంబున నెక్కి భూపతికి (మొక్కి. 

యాత. జెల్ల క"రవులును నఖిలనృపులు. 

1. నెరపె - కొన్ని (పతులు. 

1. కర్ములు నచ్యు _ వా. 

1. నిష్టేదుడనై_ = ప.ళ. ల. వించుంగడు వ. వీ. శ. వ. 

1. నొంచుచుం - ఒ. న. బ. వ. ౫2. నొండు సెప్పంగలదే - ఓ. జౌ. ణ; నొప్ప 

చెప్పం గలదే ౬ సం. 

1. బూన్న్చి _ శ. మ. కొన్ని (పతులు. 2, మొనగూర్చుము = కొన్ని (పతులు. 
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లలి, 

40. 

41. 

42, 

లీల. 

40. 

41. 

శల, 

(శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 
(షౌ 

దన్ను. గొనియాడ. గర్జు( డుళ్ళావాలీల 

నిజబలాభీలసుందరధ్షజము లొప్ప. 

. నడచి నదినందను. డున్నయెొడకు. 'జేరం బోయి 1ళోషించిన సము[దంబు 

చందంబున విమానంబు విణీగివడినదివ్యుని శతెబంగున భూతలవతితుం డయిన 

పతంగు*భంగిని భగ్న పక్షం బై నమెనాకంబు మాడ్కిం బొలుచు నతనికడకుం 

బాదచారి యై యంగి ఫల్గునునారాచని చయంబునం బొదువంబడి యమునా 

ీనద్రి హాదస్థితంబును మదనిమీలితాతంబును నై. ళోఖిల్లు శుండాలంబు 
ననుకరించుచు వీరోశయనమవానీయుం డైన యమ్మవోనుభావుని యడు 
గులవెం గన్నీరు కదొరంగం (బణమిల్లి "కీలు మొగిడ్చి వినయవినమిత 

కీశరిరుం డై. 

. వచ్చితి రాభేయుండం గను 
విచ్చి ననుం జూడు భరతవీరా [గణి సీ 

సచ్చరేతముఫలమే యి 

ట్రిచ్చట నీీయునికి ధాత నే మన 'నేర్తున్. 

,. పావనంబు అయినపలుకులు నాచెవు 

లార నెమ్మి నన్ను నాదరింపు 
మయ్య ధర శ్రనిత్య యంచితసత్య శం 

తనుకుమార గాఢధై_ ర్యసార, 

= “చేర్చినమూంకం గూడ నడపింపంగం గో లల నేయ దీీవవా 

ణార్చుల మార్శలంబుల రయంబున నీజుగ. కగాల్ప నాజి నీ 
'నేర్చినభంగి నొండొకండు నేర్చునె పాండవబాహునంపదల్ 
చేర్చు నెలర్చు నింక గురుబ్భందము లెల్లను దల్సడిల్లంగన్ . 

1. రోదించిన, రోషించిన _ వ. 2. పగిదిని - వీ. శ. మ. కొన్ని పతులు. లి. నదీ = 

కొన్ని [పతులలో లేదు. 4. శయ్యా - కొన్ని (పతులు. క. దొరుగన్ - కొన్ని 
(పతులు. రి. శిరన్కుండై _గ.న, మ. 

1. తకుఫలమే _ ద. వీ.ళ.ష. 2, పడుట - పెక్కు (ప్రతులు. లి. వచ్చున్ - చ. 

1. వినగ _ వీ. శ. ప. కొన్ని గపతులు. 

1. చేయ-ఇ. ఖ. ర.ల.ళ. 2. "చేర్చి తలిర్చు వ. వీ శమ చేర్చి యెలర్చు = ల. 



48. 

44. 

45. 

46. 

47. 

49. 

శీత, 

45, 

46. 

47. 
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. శరజిహ్వోిధీకరుం డగు 

నరు డనుశిఖి నిగడ కేసి నారాయణదు 

ర్భరపవను డింక బంధుర. 

కురుసేనాశాననంబు కొ వ్వడ(గించున్. 

. భరిళతాళాంతరపాంచజన్యర వీదృప్యల్లేవద _త్తధ్వని 
స్ఫృరణకా వీనులు (వయ్య గేతనక పి'స్ఫూర్ణ (త్పభం జూడ్కు. లా 

తురతం బీొందయగం జండగాండివసముద్భూతా(స్త్రజాల ౦బు ల 

వ్వరు సై రింతురు నీవు దక్క భుజగర్వస్ఫూ ర్రినిర్వాహాకా, 

. మెయి మెయిం చెనంగి *మెచ్చించి ముక్కంటి 

చే వరంబు గొని విశిష్ట దివ్య 

2కర్మదీ ప్తుం డె నగాండీవి కినారు. జాజి. 

తెనయ(జాల కునికి 'నెప్ప నేల, 

, అని "ెక్కుమాట లాడిన 

విని యాదరభరితనేతవిస్తారుం డై 

యనిమిషనదీ శనూజు(డు 

గనుంగొనుటయు మటియు | మొక్కి. కర్ణుడు ]వలికెన్. 

. ఆనరు నే నొకండన విషానలదుస్సహదృష్టిఖీషణం 

బై నమవోభుజంగనుము నద్భుతమం | తనిర_స్తదర్పముం 
leas 

గా నొనరించు'నట్లు భుజగర్వ మడంచెద న స్ర్రళ(స్ర్రవి 

ద్యానిపుణత్వసంపద నుచాత్తీగుణో త్తర నీవు పంపంగన్ . 

1. థీషణు డగు - వ. వా. 

1. శుంభద్దేవద త్త అరా లి. స్ఫూర్తి ప్రభన్ -వ.స.ళ, 

1. మెప్పించి - ఈ. ఏ.ద. వీ. వా 2. కాండ -అ. శీ. నెవ్వరు జెనయ - అ, 

చ. వ. శ. మ 

1. పలుకున్ కొన్ని [వతులు. 

1. భంగి - అ. చ. వ. లి, గుణో_త్తము = చ. ల. గుణోన్నత - ఐ. 
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49. 

50. 

51. 

వీల, 

లలి. 

5్0. 

51. 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
yd 

. అనిన గాంగేయుండు రాభేయున కి ట్లనియ, 

. తగం బర్జన్యునిసొంపునక౯ా [బతుకు భూత[వాతముల్ వార్చి సొ 

చ్చి గరిష్ట స్థితి నుండునేటులును సంతీణంబు లై యుర్విని 

ల్చి గుణాధిక్యము( బొందువీజములు( బోళలెం గారవుల్ విశుతం 

బగునీ పోపును (వాపు గాహం గని సౌఖ్యం బొందు టొప్పుం గడున్, 

. అరయంగ బంధుకోటులక: -...రునాథునియట్ల కావే నీ 

వరిబల భేది జన్మమున నయ్యెడు చుట్టణికంబుకం"కు సు 

స్థిరతర మైన 'నంగడముచే నగుభాంధవ మెక్కు డండ్రు నా 

నరపతి రాజ్యభారము మనంబు నీయదిగా6 దలంపుమీ 

. అంబష్టవిచేవాపౌం డాదిదేశాధీళుల "గెల్చి దుర్యోధనాధీనవర్తులం!గా నిర్వ 

ర్తించిన నీకు *నిట్లు సెప్పవలయునే యండజంబులు పండినవృజంబు నుప 

జీవించు చందంబున నిన్నుం'జెంది బంధువులు సువ్చాజ్జనులు సుఖు లె 

యుండుచారు గాక నాకు నీవును ను యోధను నట్ట కావున మే 

లాడెదం "గెరవుల నడిపికొని యమ్మహీవిభునకు విజయంబు గావింపుము 

పొ మ్మని సమ్మదంబునం బలికిన సూతనందనుండు ,పితుం డై యద్దేవ| వతు 

చరణంబులు శిరందు సో(క వినతుం డ వీడ్కొని యరదం బిక్క యరుగు 

చెంచి భవదీయనై న్యంబు వైన్యంబు వావ్ యే పగ్గలించి కలయం 

గనుంగొని. 

= నరపతి యలరంగ రథకరి 

తురగసుభటసముదయముల దోర్గర్వధురం 

ధరలీల మెజసి యతిబం 

ధురములు గా సంఘటించె దురమునకు( దగన్. 

వ. అటియడ, 
A) 

1. సంగరము - అ. న. ళ. కొన్ని (పతులు; సంగమము = ల. కొన్ని (పతులు. 

1. గావించిన _ కొన్ని (పతులు. 2. నింత - ఈ. క. యేపు గలిగించి - ల. కొన్ని 
(పతులు. 



రీల్, 

56, 

ల్, 

ల్ర్, 

59. 

ద్రోజపర్వము = ప్రథమాశ్వాసము 

అరుణాళ్వములు రుచిరరు 

కరథంబు6 |బదీ ప వేదికాధ్యజమును ను 

ద్దురగా। తక లిఎసితభా 
సురబంధుకకంటకంబు శోఖిల్రంగన్. 

మొగమున( గయ్యపు]ే వేడుక 

చిగురొ త్త నుదాత్తమూ ర్తి. జెలువొందు గురుం. 

దగురాజులు( గౌరవులును 

బొగడి *రురివు మిగుల. (బమదపూర్ణ వాదయు లై. 

అపుడు నీయ్మ గనందను( డల దనదు 

తేరు రాగేయునకదంబు జేర! బోవ 

నిచ్చి మనమున నం౫న మెనక మెస(గ 

నాదరంబున ని ట్లను నతనితోడ. 

నీవలన సనాథం లె 

యీ వీ డెంతయును మెఆజనె నిం కిట మనకుం 

గావింప వలయు కార్యము 

నీ వెజీ/గింపంగవలయు నెయ్య మెలర్చన్. 

అనిన నతం డిట్లును బహు 

జనరతుకు లై నన్ఫపులు శీసద్భుద్దులు గా 

వున నీవు 2సెప్పంగా నే 

వినియెద నెయ్యది దలంపు వివరింపు తగన్. 

. నావుండు గర్జుతోడ నరనాయకుం డి ట్లను సర్వయోధసం 

ఛావితు. డై న శాంకనవు బాహులమాటున నస్మదీయసే 

నావిభవంబు సెల్లె. బవెనాళ్లును నీమది కెక్క నాదుయో 

భఛావకిలోన నింక. బృతనాధిపు:గాం గొన నెవ్వం డర్గు (డో, 

1. వేడ్మలు వ. 2 రెలమి మిగుల - ఓ. 

1. డట్లు తనదు = జ. రు.ట. దొ. బ ల. 

1. నద్భంధులు ౬ ర. వా. 2, చెప్పినను, నెప్పినది = అని పాఠములు. 

1. డొప్పునో _ ఊ. ఏ. 
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61. 

62, 

68, 

శీ, 

61. 

62, 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
స 

0 (బోడాచాద్యూలవ నర్న సేనాధివత్భందు బిర్హయించుట గ్ 

సం, 7.0.8 

'సీనావతిత్వమునకుం 

బూని యొకండు నడపకున్న( బొడ వడంగదె యా 

సేన యని గర్గ ర ధారవి 

హీనం బగుక లము జలధి నెడలినభంగిన్. 

కావున 'నొక్కరు *నిరూపింపు మనవుడు గాంధారేయునకు రాధేయుం డి 
ట్లనియి. 

అధివ నీయోధులఖలయందు ఛే నాపతిత్వమునకు( జాలని!వారు గల 

యందలు నయవి|కమాదిగుణంబుల మాననీయు"ల యట్టు లైన నెల్ల 
8 ఆ వారి ముఖ్యుల 'జేయవచ్చునే *యొక్కరు గై కొన్న మత్సర|గ_స్తబుద్ది 

నన్యులు విపరీతు లై. కలంగక యుండువాడు గావలయు నెవ్వరును 
[దోణుం 

రీడనినం గా దన రాతండ యర్ష్ము6 డాధి 

పత్యమునకు నాచార్యుండు (జావ్మూణుండు 

వివిధరణకోవిదుండు వయోవృద్దుం డధిక 

బలుండు శూరుండు గట్టుము పట్ట రీకుత్రని, 

అనుటయుం గురురాజు దగురాజులం గూర్చుకొని గురుం డున్నయెడకుం 

జని సపవినయంబుగా నతని కి ట్రవియె. 

(పాయముకల్మి నొక్కటన భవ్యధృతి౯ణ మహానీయశీలత౯ా 

సాయకసంపదం బటుభుజావిభవంబున? గార్యతం| తళి 

1. నొక్కరుని, నొక్కని అని పాఠములు. 2. నిరూపింవ వలయు ననవుడు = 

త. ల. వ. 

1. వాడు గలడె, చారు శేరు అని పాఠములు. లి. లరయనై న _ ఉ...ఠ. స, 

లీ. యెక్కడు - ప. వీ. 4 యుండవలయును గాన నెవ్వరును _ చ. వ. 

5. డన్న గావన- రాతండ = వీ. శ. వ, చెక్కు. (ప్రతులు; డనిన గారన రాతండు = 

వా. 6, మధిన యు. 
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'జుయుతబుద్ది వృద్దుండవు *గావె ధరాసురవర్య మున్ను గాం 

"గేయుండు మాకు *నెల్లి నెజింగింపండె నీదుమవోనుఖావమున్. 

2ర. వ. అని వెండియు. 

36. క. కనువెలుంగు నీవు గానీ 

వెనుక భవన్మతమ *యూంది ీవీరలు "నేనుం 

జనుదెంచెద మూఆఅట *నెల 

కొన వృషభముపజ్జ నడచుగోవుల *పగిదిన్, 

37. ఆ. అనుచు నచట నున్న యవనీ!పతుల జూపి 

మజీయు నిట్టు లనియు మనుజఏభు(డు 

"దేవసేన నడపి దితిజుల గెలిచిన 

మణ్ముఖుండు నీవు సరియ కాలె. 

36. వ, కావున, 

39. శే. నర్వసేనాధిపత్యంబు నిర్వహింప 

వలయు ననవుడు *నమ్మహీశ్వరులు నట్ట 

చెప్పి గెలువుము నీ వని చెలగి యతని 

[బస్తు తించి (పార్ధించిరి భరతముఖ్య, 

"0. వ. మజియు నమ్మహీశ్వరుండు. 

4. 1. యూయతబుద్ధి -ఏ. ఐ. బె. ఘ. టం. ర. డ, ణ. త. ద.న. ర. శ.వ. వొ. 

ఇచ్చట నఖండ యతిగా [గహింపవలెను. 2. గాక మహీనుర _ సెక్కు. (ప్రతులు. 

లి. దొల్లి = ఇ. వ. 

é. 1. యూని. ఊ. ఏ. వ. వీరులు నేనుం - ఖ. ద. ల. లీ. నెలకొని = ఈ. చ. వ. 

4. కరణిన్, భంగిన్ _ అని పాఠములు. 

7. - శ. పతులు విన = వీ. న; పతులు చాను. శ; శులును చాను - జ. ద. ఫ. వ; పతుల 

బూచి = ఎక్కు (పతులు, 

9, _ 1. నమ్మహీవరులు నట్టు = కొన్ని [పతులు.. 
| - య 
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71. క 

72. వ, 

78. ఉ 

74, శా. 

7ర. వ. 

71. 

72. - 

792. 

74, 

75. 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
నా 

సేనాసముదయేవ ర్తకు 

గా నిను నే: బడసినపుడ కౌంతేయులు నా 

చే ఓినడంగ కెట్లు ఖీవ్మవి 

హీనుల మగుమమ్ము( గావు మెల్లవిధములన్. 

అని వేండీకొనిన నయ్యందణం గలయం గనుంగాొని యాచార్యు( డి 

ట్ర్లనియె. 

+ వేదములుం దదంగములు వింతలుగా నొకేకొన్ని నేర్తుథె 
'ర్యాదిగుణంబు "లందు6 గల వైనను నింతటివాని( గాగ న 

త్యాదరవ్భ త్తి మీరు విజయాళ ననుం గొనియాటం జేసి "కా 
గా దన కియ్యకొంటిం దగ గౌరవనాథునికోర్కి దీర్చు(గన్ , 

భవ్యం చై_నబలాధి పత్యమునకుం బట్టంబు గట్టుండు న 

న్న వ్యాకీర్ష గజాది యె మెజయు వైన్య[శేణి. జాలించి కౌ 
రవో్యోత్సాహాము? కేచెంచి మార్కొనినవీర-వాతముం (దుంచి నా 

దివ్యా(న్త్రంీబుల ముంచి పొండీివులదీ! వీ౯ మాయం జేయిం చెదన్. 

అని వలికినం బీ చేతస్కుం డయి నీతనూభవుండు గనకకలళంబులం బావన 

జలంబులు చెప్పించి 1ముంగళోపకరణకోభితంబు గావించి పుణ్యావాినాదం 
బులుం ఐబరమాశీర్వాదంబులుక మాగధగీశంబులుకా వందిజనస్తు తి వాతం 
బుల ౦ 'జెలంగ6 |[బభూతభూపతులుం చానును (దోణాచార్యునకు సేనాధి 

1. రతకుగా - ఒ. జౌ. అ. వీ శ, మ ళ; భర్తనుగా - ఊం. ఎ. ఘ.ట.ణ.న. ఐ. 
వ. ళ. 2. నడ(ణు)గిరెట్లు _ కొన్ని [వతులు; నడగుదు రిటు వ. క. ఘ. ర. శ. మ 

1. కొనుటయు _ ఉ. ర. 

1. కొన్ని _ వీ. శ. మ; కొంత -వా. కొన్ని [(వతులు. 2. యే గాదన = కొన్ని 
(పతులు, 

1. బేర్చి - కొన్ని (పతులు. లీ. అముంచి-వ. వీ. ప లంబంచి-వా. కొన్ని [వతులు; 
అనించి ఎ. వ. జొ. లి, వబలో | దేకంబు మాయించెవన్ _ వీ. శ. వ. స. ళ. 
శీ: కీరిన్ = ఒ. చ. ల, 

1. మంగళవిహితోపకరణములు - కొన్ని (పతులు; ౨. వాచనంబులు _ ఊ. ఠ. ల, 



76. 

77. 

76. 

77. 

సీ, 

క 
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పళ్యాభి షేకపట్ర బంధం భానర్చి చేక్చినం గని రథికవరు లాన్చి నిజశంఖం 

బులు పూరించిన నభిలనై న్యంబులందును భేరీ మృదంగపణవాదితూర న్రోనినా 
ర్ న్ దంబులు “నగిడి నింగి మొ. క్రై నిట్లు నక లచ మూపతిత్వపదభాసితుం డ 

భార ద్యాజండు, 

కౌరవసేనా!ముఖంబునం దిలక మై *యొప్పి రా భేయావయోధవరులం 
కిగాని పాండురాజోనందను సై న్యములతో. దొడరి ధె ర్గంబు 

6. ఓ 

నద్భుతమవో(స్త్ర 

వీర్యంబు నని వార్య *"గ్యంబు దోర్చ లౌ దార్యంబు త్ చమైజయ నీతన 

యువలని 

6కూరిమి వెలయ నవోహిణి.వె గొంతబలోమును దొర లీ నేకులను గూల్చి 

జ అర చామరచ్చ త్త కేతుభూపణతురంగ 

దంతికథ హేతివర్మ యోధ వజంబు 

తుని 'యురిల నించి కతిపయదినము లరులు 

సురలు వినుతింప వివారించె ధరణి నాథ. 

అడవుల దవశిఖ దరికొను 

వడువున ని ట్లరిబలం బ వారణ? బొడీగా 

నడరి యత డాణె (దువదుని 

కొడు కార్య నుభయజనములకుకా వగ మిగులన్. 

లి, బాచరించి, గావించి = అని పాఠములు, 4. రవంబులు, రణనంబులు = అని 

పాఠములు 5. నిగుడి = కొన్ని (పతులు. 

1. ముఖమునకు, మొ*మునకు - అని పాఠములు. 2. యొచ్పె = కొన్ని (పతులు, 

8. రంజిల్ల గని పాండురాజ నై న్యముతోడ దొడరి - ఈ. 4. నందన సైన్యముల 

తోడ - కొన్ని [పతులు. 5. వెలయ, నెరయ - అని పాఠములు. 6. గారము = 

వీ; కూడిమి నెరయ-ల. 7. ములనేకుల నిలను గూల్చి _- ఊ. 8. లను గలన గూర్చీ= 

ద. వ; లభూపతుల గూల్చి = న. 9. [వ జముల = "పెక్కు |వతులు. 10. యలుగ 

నొంచి (|దుంచి, నించి) = అని పాఠములు. 11. నిండగా నై దుదినము = శ. ప, 

1. శార్వగ నుభయ సేనకున్ వగ - ఓ. గ-ఘ. చ. ణ. వీ. శ. మ్య కార్వగ నుభయ 

బలము గుందుచు బొగులన్ వ; కార్వగ నుభయ బలముకున్ వగ = కొన్ని (పతులు. 
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78. 

79. 

80. 

81. 

76. 

79. 

80. 

శ్రీమడాంధ మహాభారతము 
జీ 

క, దుషమనస్కుం డగునా 
న 

ధృష్టద్యుమ్ను ండు దక్క దేవా సుజనో 

తృృష్టు. డగు1ేగురుని తెగుటకు 

నిష్టాపము. బొందె భూతనికరము లెల్లన్ . 

వ. అనిన విని యాంవిశేయుండు హృదయంబు 1జల్లనం జెదర వదనంబు వెల్ల 

నయి మొగుడ నివ్వెజం గంది కొండొక పొద్దు నిశ్చేస్టితుం డై యుండి 
గర్గదీీవికలకంఠుం డగుచు సంజయుతో ని ట్లనియె. 

ఎవి (దోజాచాద్యూనిమరణంటభు. విని ధ్య)తరాన్హ్రుండు వరితవీంచుకి 2 

సం, 8కి! 

పీ అ(స్ర్రశ(న్ర్రుంబుల నధికుండు వెరవరి భుజబలవి|కమంబుల ఘనుండు 

గురు డట్టివానిం 'దేంకువ 1రెక 2కదిసిరే కిపాంచాలు రతనిచావంబు దునిసె 

నో తేరు విజిగనో సూతుండు వడియెనో *యేమటి యలనత నెదిరి సరకు 

రచేయని మట పాత్మం జెందెనో గరుడ డై నధృష్టద్యుమ్ను. 
న . డతని6 జంసె 

శ. నసె యచ్చెరు విది దెవ మగ్గలంబు 
లయ రా a 

పౌర్కషముకంకు (దోణునిపాటు వినియు 

€వయివణియ లె పోవదు జాయి గాంగ 

నోపు నాగుండె యే మని యుమ్మలింతు. 

వ. అని యడ లూని పొగిధి వెండియు. 

1. గురుండు ఇగుట = అ. ఘ.డ. వ; గురుడు చెగుటకు _ ర్వు; గురుని బడుటకు = 

డం. ఏ; గురుని పాటుకు - ఐ. 

1. యుల్లని _ పెక్కు. ప్రతులు, 2. (పొద్దు _ చెక్కు ప్రతులు; నేపు_ వా. వీ. శ. 

లి. వికలుం డగుచు - ఎ. 

1. నెడి = ఈ. 2. చంపిలే - ఉ. ఈ; కవినిలే - కొన్ని (ప్రతులు. లీ. పొంచాలు 
డతని _ కొన్ని [వతులు. 4. యేమర డలనత - ఖ. ణ. న.వ; యగ్గురు డలనత 

యడరి వా. 5. సేయని మర పాత్మ -ఊ, ఏ. క. జ.రు.త. ద; "సీయమి 

పరమాత్ము జెంటెనో - ద. వ; 6. నేయమి - చా. వేయు - పెక్కు. పతులు. 
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మేరు వొజగుట యిను( డిలమీ6ద బడుట 

యబ్ది యింకుట గాదె ధై ర్యమున( జేర్చి 

(వభ వెలింగి శేగఖీరత రాశి కెక్కి 

యెందు బొగ డొందునాచార్యు. ఎడిట్టు లగుట. 

. అతిలోకపరా[కమనిధి 

మతిమరగురు మిగులు గురుకుమూరుండు దు 

ర శ్రిత లగుమత్సుతులకు (6 గా 

మృతుం డయ్యె. బరోపళారమృతి £యొప్పుం గదా. 

విల్లు వస్లైడు'వా "ల్ల వెరవు గఅచి 

పోవ నెల వైనదోణునిభుజము నిలువ 

రించి పాంచాలనందను. బంచి పార్ణు( 

డిట్లు 3చేయించెం గా కొరుం జేల చాలు. 

పాము బొదివి వడం *దిగిచిన 

శీమలగములటు |దోణు( జిక్కువలి చెం mm 
య 

“కేమి బహుదేశనై న్యము 

లే మనం గల దింక నూత యెవ్వరు మనకున్. 

1అని పలుమాట లాడి యొల్లంబోయి యాలోనన కొంత చదెప్పిణి యంగం 

బులు వడంకుచుండ మజియు నమ్మాన వేశ్వరుండు సూతనందనున కి 

టనియె. డా 

_ 

- గాణ” 

1. యఖీరుత వాసి కెక్కి - వా; గంథఖీరత - కొన్ని (పతులు. 2. డిట్లు చెగుట; డిట్లు 

బడుట = అని పాఠములు. 

1. మీరు గురుడు మహి తాత్ముడు దుర్శ-ఊ. ఎ. వ ద.వ. 2. బొంది గదా=ణ, 

1. వారికి నెల్లయొజ్జ (పోవ -ణ. 2. లావు - ఒ. క. ఖ. భు. డ. ర. వ. లి. నమ 

యించె = ప, వీ. ళ. 

1. దించిన, దివిచిన, వై చిన = అని పాఠములు, 

1. అని పలికి వెల్లి బోయి - ణ; అని పలుమారు మాటలాడి = ర. 
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శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
wy 

(పథమగిరిమింద. కేదో(తంచుభాను6 బోలి 

ధర్మపు తుండు దోంచిన( జీదమము విరియు 

నటు వీదియక గురునకు నడ్డపడంగ 

వచ్చునే తమ్ము మెజసి యెవ్వరికి నైన, 

1ేసింధురము 2నుహో డేకమ 

దాంధం బై వచ్చుీలీల నాచార్యునివై 

గంధవవాసుతుండ. ఉగవియ న 

మంధరగతి 'నెవ్వం డాగు మన యోధులలోన్. 

ఉటుముచు నెల్లెడం బిడుగు 1లుగగతిం బడ ఘోరమూర్తి యె 

య అిము టీం గప్పుదెంచువిలయా[ భము చాడ్పున మౌర్వినాద మే 

డైట జెలంగకా వడిం 2దొర (గుదివ్యశరంీబులు (దోణు 'లేరివై 

బఅిపుకిరీటి *మీధరణిపాలక జోదులచేత నిల్చునే. 

ఎవ్వడు డెరలెనొ 'తిరుగక 

యెన్వ(డు నిల్ళెనొ కడంగి యెవ్వండు విరు దై 

క కొవ్వునం జచ్చెనొ కుంభజు 

'నెవ్వండు గావంగి లేడ యెయ్యది *దుదియో, 

గురుడు వడినయపుడ కురు నై న్యములం గల 

వార ణాశ్వనుభటవర్షములును 

బడియెం గాక యేల వడకండు నాధర్మ 

పుత్తుభాగ్య మల(తిం బోవు నెట్లు, 

1. నేశంచు వ. ౨. దళము మెరసి - అ. ట. బ; దళము మీద - వ. 

1. బంధురగజము మవహో|గమచదాంధ -ణ.య. 2. మదో[దేక - కొన్ని (పతులు. 

లీ. నోజఎగ.ణ ఛ. 4 గవియం బంధురగతి ౬ వీ. న. 

1. లొక్క మొగిన్ ఈ. 2 దొరుగు - కొన్ని [పతులు. 8. బుల- తెప్ప (దోణువై - 

కర. 4. తా ధరణిపాలక యోధుల = వా. 

1. తరలక, విరుగక _ అని పాఠములు. శ, కొవ్వడి = ఊ. ఏ. $8 లేద, లేడె = 
అని పాఠములు. 4. తరువో యు. 



(88) 

92, 

లలి, 

94, 

95, 

96, 

ర్, 

96. 

ం రోణపర్వము _ (ప్రథమాశ్వాసము 26? 

. "నడింకెడువా(డు గాండు గురునందను( డక్కట తం[డిచావు న 

ప్పుడు మొగ తప్పి యొండీగడం బోరుచు నుండెనొ యడ్డపాటు క 

వ్వడికతన£౯- ఫలింపమి నవారణ నా దుపచదాత్మజుండు "బె 

ట్టడరి వధింప(గా వికలు6 డ్రై *దురపిల్లుచుం జూచుచుండెనో, 

. అని "సనవి 2వనట కినలందురి 

నిను *నెద్దియు నడుగ నాకు నీ వేమియు. జె 

పను వలవదు నంజయ మణి 

వినియెద మడి గల ననుచు *వివశాత్శకు( డై. 

. తనకొడుేకులగ”గలువునెడ నాసీమాలుటం జేసి, 

| 'సొమ్మ వోయి పడిన సుదతు లా కందన 

రవముతోడ సత్వరముగ నెత్తి 

యానృపాలు నెజ్జి యం చిడి మెలపున 

శిశిరవిధులు నేయ సేద తేజీ. 

. ఆసీనుం డై *ీయాతండు సూతనుతున కి ట్లనియె నరనారాయణులు కీరథి 
సారథు లై నయారథం కీజెందు సిద్దమనోరథం బగు. గవలు గడిందిమగలు 
సాత్యకి నత్యపరా[కముండు పాం చాలో_త్తముం డగు ను త్తమౌజుం డుదా_త్త 
బలుండు శిశుపొ౭ తనయుం డగు *ధృష్ట కేతుండు ధీరుండు ఖీష్మపాతన పాతు 
వయినేశిఖండి సయఖండపరా[క్రముండు సౌభదుండు ెండవరుదుండు 

1. నడశెడు - కొన్ని (పతులు. 2. చెస-ఊ.ఎ.. శీ. దురటిల్లుచు _ కొన్ని 
గ 

(పతులు. 

1. పలికి, విసివి - అని పాఠములు. 2. పనవి - ఆ. గ. జ. వ. కొన్ని (పతులు. 

లీ. వందురి _ఉ. ఘ.రు.ట. ఠ. వ. కొన్ని 1పకులు. 4. నేమియు _ కొన్ని 

(పతులు. ర్, వికలాత్మకు డై - ఊ. ఎ, ఏ, 

1. కుల దెన గెలువు నాన మాలుట ద, న. వా. ళ. 2, మానుటం జేసి=వీ. శ. మ. 

1, సొమ్మసిల్లి = ల, 
న్న 

1. వై చిత్ర పీర్యుడు, విచిత్రవీర్య నందనుడు - అని పాఠములు. 2. రథిక సారధు 

ల్లైన - పెక్కు. పతులు. శీ. జెందున |ప్రతిహతమనో _ ఆ. గ. 4. దృష్ట 

శకేతుండు - శ. వ. ఎక్కు [పతులు. ర్. యఖండవి[కముండు = "వక్కు (పతులు. 
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యాదవ శేస్టుం డగుచేకి శానుండు మానీధనుండు (డౌవదేయు లకేయులు 

"గేకయు లేవరు వేవుర పెట్టు యుయుత్సుండు బహవుళమత్సరుండు (దోణ 

వధంబ పనిగా బుట్టినధృష్టద్యుమ్నుంీడు ఖభుజసార ద్యుమ్నుండు ఘటో 

త్కృచుండు ఘనఘోరమూ ర్తి కృష్ణా[శితం బై నవృష్టికుమారలోకం బీలోక 
మాన్యం బన మిగిలిన బిరుదీతనంబునం జేర్చినయది ఖీమగచాఖీషణుం 

డన భీమసేనుం జెవ్వరికి నలవిగాక యుండు వాండవసేనం గావను 

గారవనై న్యంబు సమయింవను దాన చాలు నట్టిపరిక రంబును గల దను 

కొలంది గాదు కార్యవి వేక శార్యో | దేళధుర్యుండు ధర్మ చేవతకొడుకు 

ధార్మిక త్వ ిసత్యాది మహోాగుణగరిష్టుండు యుధిష్టిరుం డతని గెలువ దేవ 

తలకు నళక్యంబు మణియు నొక్క-విశేవంబు "నెప్పెద నాకర్ణి ంపుము. 

97. మ. యదువంశంబున లోకరతణపరుం డై. పుట్టి "| వేవళ్లై ను 
న్మద జాల్యంబు నటించి కంసముఖనానాదై_త్యులం (దుంచి బ 

ల్లీదు. డాయిం[దునిీపారిజాత కమిలకుకా లీలాగతిం దెచ్చి శి 

ఫష్రదయాళుత్వము వూని యున్నవారి నిష్టం జెంది రప్పాండవుల్ . 

98. వ. కావున వారల "గెలుచు టరిది యట్లుం గారం. 

99. క, హరోయాత్మ యర్జునున కా 

హారి కర్ణును డాత్మ పహారియు నర్జునుండును నా 

నిరువు *రగుట కీడార్గం 

బరయ(గ నది యొక్క-వెలుగ యతులం శిజెందున్. 

రీ. ఘనుండు - ఈ. వ 7. డష్టమూంర్తి సమానుండు - గ. 8. కృష్ణా వూతం 
బన = ఆ. ఐ. ఓ మయ. శ. కొన్ని (పతులు. లోకసామాన్యం బన - జ. ట. వీ. 

9. మగల పేర్చిన _ రు. చ. 10. నశ్వాది - ఈ. క. గ. ర, వ, 

97, lt. రేపల్లె - ఈ. ఉరయు.ణ.ర.ల.వీ. 2. ఇచ్చట మూలము 

“వె నకేయం నమారువ్యా ([కానయి త్ఞ్యామరావతీం 

_మహేందథవనా ద్వీరః పారిజాత ముపానయత్” 

[దోణ - ll1-22 శ్లోకము. చిత్రశాలా| పతి. 
ఏ. మెలమీన్ - ఒ. 

)9. 1. యాత్మ నర్జునుం డాహరి కర్టును డాత్మ - జ. ట. ప. 2. రనుట -వ. లీ. బన 

ఘా - పెక్కు (పతులు. 
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100. క. ఆవెలు(గు గనువెలుంగు గ 

la వెలసినపుణ్యమూర్తి ధర్మసుతుం డే 

లా వెఖిచు రణమునకు నా 

చే వచ్చెం గొరవులకు కే కేమందున్. 

101. వ. అని వెచ్చనూర్చి !'యూర కుండి వెండియు. 

102. చ. గురుండును భీష్ము(డుం గలనం గూలుదు పర్సు కిరీటి *కింక నె 

వ్వ కెదురు కౌరవతయ మవశ్యము నయ్యెడు వార్త లేమిగా 

బురపురం బొక్కుచుకా వినగ బుద్దిం దలంచెద నైన (దోణుసం 

గరపరిపాటి యెల్సి వినగా వలతుకా వివరించి చెప్పుమా. 

108. కే. అనిన సంజయు డి ట్లను నాంబికేయు 

తోడ నేను దెల్లంబుగ [దోణుసమర 

మెణి(గి వచ్చితిం ఇచ్పెద నెల్లిం చెలియ 

వినుము *దిర మయి మాటలు వేయు 'నేల. 

జని (దోణుండు దుర్య్కోభనునవ ధర్భ్రరాడాం బల్లో యిచ్భునోట్లు ఎరొం బిచ్యువ్ ఐ= 

సం, 7_11_1 

104. వ. అట్లు సేనాధిపత్యంబు పూని కుంభసంభవుం'డు ముదితమనస్కు౦ డై 

గారవంబునం "గౌర వేం దునకు నళశేందులు విన ని ట్లనియె. 

100. 1. శానల మై = ఈ. 

101. 1. రిచ్చపడి వెండియు = ఎ; పొగిలి వెండియు యు. 

102. 1. రట్టి కరీటి కింక - ఈ. ఉ ఊ, వీ. కొన్ని (పతులు. 2. కిన్స్మ కెవ్వ రెదురు-ల, 
౨. రింపు సంజయా = ఇ. 

109. 1. దినపుమాటలు - వీ. న; రీ వే మాటలు - స. ళ; ధీరత మాటలు - జ. ర. 

ట.ద. ప. వ; తిరముగ - కొన్ని |పతులు, 

104. 1. డకుంఠింతమనన్ము డై - వ. ల. చేతకన్ముం డై - ఊ. ఏ: మానసుం డై, 
వాదయుం డై = అని పాఠములు. 
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107. క. 

108. వ, 

109. చ, 

110. వ, 

105. 

106. 

107. 

109. 

110. 
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. నను భీష్మ ని"పిదస బలం 

బున కెల్లను ముఖ్యు( కేసీ పూజించితి 2పీ 

కినినుతాచరణీఫలంబును 

గనువాండవు వరము గోరు కౌరవనాథా. 

అనిన విని యతండు క ర దుశ్శాసన నాదిమవ్భాజ్జనంబులతో నాలోచనంబు 

చేసి సవినయంబుగా గురున కి ట్లనియె. 

వర మిచ్చెదేనిం గోశెదం 

బరమహితము ధర్మపు త్తు (వాణముతోడ౯ 

దురమున బట్టి ఖభుజాఖీ 

కర కొని రావలయు 1మత్సళాళశంబునకున్. 

అని కోరుటయు భార ద్వాజుండు నీకొడుకువదనం బవలోకించి. 

అకట యజాతశ తు. *డనునప్పలు కిప్పుడు *నిక్క మయ్యె వా 

నికి. గురునాథ యిట్టు లతనిం దెగం జూచుట గోర కాజిః బ 

ఏట్టికొనుట గోరి *తివ్విధము 'డెప్పర మెంతయు ని శ్రెఅంగుగో 

ర్కికి( గత మేమి పాండవుల గెల్చి ధరకా సగ ’మీ( దలంచితే. 

నీదునిశ్చయం 'బెట్టిది యతనిం బట్టి తెచ్చిన నేమి సేయం గలవా(డ వని 

యడిగిన నమ్మనుజవరుం డుప్పొంగి తనమనంబున నున్న కార్యం వాచార్యు 

నకుం *దక్కటిదొరలకుం డేటపడ ని ట్లనియె. 

1. వెనుక - ఆ. ౨. గీవినుతాచరణంబు - స. ళ; నీవినుతా అ. ఈ. ఊ, 

కొన్ని పతులు. శీ. మనమున గల కోరిక వేడ్క నొనర్చెద - ఓ. జౌ. 4. ముఫల 

మిది, ములఫల మిల - అని పాఠములు. 5. వేడు - ఎ. యు. 

1. దుళశ్ళాననులతో నాలోచించి _ ఊ. ఎ. క. 

1. నీదు కౌళల మొప్పన్ - ఎ. 

1. డన నందర కిప్పుడు = త. 2, తల్లమయ్య _ ఊ. ఏ. డ. ర; తి, ట్లికొనగా - 

ఐ.ఖ.వ. 4. తవ్వరము-ఎ. వ. ల్. మియ్యజూచితో - ఖ; మీదలంచితో = 

కొన్ని (పతులు. 

1. దక్కిన - ఖ. ఘ. ట. 2. దొరలకుం - వెక్కు పతులు; వారికిం - వా. 



111. సీ, 

112. వ. 

118. చ. 

114. తే, 

111. 

112 

119. 

114, 

రోణవత్వము _. పథభమాశ్వాశ్రము £61 

ఆధర్ శ్రసూను. గయ్యంబున. జంపిన గోేఫించి గాండీవి కురు!బలంబు 

సమయ్సిగిళు మన మోపి సర్వపాండవులమ ఇంపితిమేనిం |[బచండచ।| క్ర 

ఛారం గారవకోటిత్లల్ల ల్లేణి శాజ్యంబు. ౧ ౦ద్లుం డీకున్నె ఖొంతి కయినం 
గాన (యుధిస్టిరుం గాయంబు నొంపక శ్రా జూదం వాడు. ఆటం గొనర్భి 

. మగుడ నడవికి కనవిచివం దగిలి యతని 
న ep "న ౫ గ 

కెతోడం దమ్ములు. బో నంతతోన ముళ్ల . 
దొస(గు *మాలు న పతివాతదోధ్దభూల రో 
బెద్దకాల మే ఈ టల చబృక్లివీ ఇల్ల, ' 

అనిన విని కుటిలం బగువతనిశయభి పాయంబునకు రోసి య్యన్ర్రగురుం డవ్వ 
రంబునకు 'నేమేనియు నెడవెట్టి యిచ్చువోండుగా - నూహించి యొక్క 
తెఆంగు6 కీగాంచి యన్న భభాథున కిట్టవియు. - 

నరు జెడ సొచ్చెనేని విను వా కది “దుష్కురో మే నొకండనే 
సురగణ మైన (వేలం గొని కీచూప6(గ *జాలరు వోండు అేనిచోం 
దిర మయి పోర నిల్చిన యుధిష్టిరు (ద్రౌపదిపుట్టినింటి వే 

వురు వెజంగంది చూడ నలవుం" జలముం జెడ? బట్టి ఆచ్చెదన్.. 

అనుడు వాలికు లై ననీతనయు లెల్ల 

ధర్మజుండు వట్టువడునకా6 దలంచి రపుడు' 

పాండునుతులకు మొగమోడకుండ గురుని 

(వతిన వ యెల్లైడం జాటించె రాజరాజు. ము 

1. కులంబు - అ. జొ. డ. ల. ఏ. ననిచిన - అ. ఊ. డ. ర. న. ళ. కొన్ని (పతులు; 

నెగ్సిగచిన _ ఇ. ఉ. ఒ. ఖ. గ. ల. ళ; నడిచిన _- వా. లి. తోన దమ్ములు - 

"పెక్కు (పతులు. 4. దిరు _ ఆ. ద.ప.వ; మాలి య,పతివాత - = ఇ. ఏ.ఖ.వ, శ. 

ష్. hs లాల మాలి నప్రతివాత - కొన్ని (పతులు. 5. నేలెద _ అ. ఉ. ఐ. 

చ. శ. 

1. మనంబునకు ఎ ఖ. గ. టి. విచారించి _ జ. 

1. దు సర మేనొకండ -౪ఇ. 2 చూపను జాలరు - ఆ. ఒ. శి. జాలదు ఉ. ఒ. 

ఓ. గ. ఘ. ర. 

1. వడియెకా దలచి - ఇ; వడుటకా దలచి కొన్ని (పతులు. వ. జాటించె నిళ్ళంక 

రాజరాజు =_ జె. ణ; జాటించె శంకించి(చె రాజరాజు-ఆ. ఇ. ఈ. ఉ. ఊఊ. ఎ. ఏ= 

ఐ. ఖ. గ. చ. ర. బ. " 
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115. వ. ఇట్లు శిబిరంబునను నేనాస్థానంబునను కలయ నాఘోవణంబు సేయిం 

చీనం జిలంగి సక లనై నికులును సింవానాదంబులు సేయ శంఖ భేరీరవంబు 

లుకిల్లసిల్లం "గారవనై న్యంబు *వొం7 నది యంతయుం 'గౌంజేయా[గ 

జుండు దనచారులోచేత విని యనుజులం గూర్చి వినిపించి వివ్వచ్చు నాలోకించి. 

116. ఆ. గురుని వతిన 1నింట వెరవున లావున. 

"జని దిని బొంకు సేయవలయు 

ఇెజాజగు “నతడు నిన్ను నెడ వెట్టి పలికిన 

వాండు గానం 'జెప్పవలనె నీకు. 

117. క. నాయున్నేచోట నెప్పుడుం 

ఖాయకి కనుగలిగి నిలిచి భండనము దగం 

చేయంగవలయు నక్కురు 

నాయకు కికోరికి. ఫలంబునకు విముఖముగన్. 

ఎఎ అరునుండు భర్యరొదితో (దోణుణి(వతిజ్ల వ ప ణవవంణునలథు 'సెన్నుడ py 
ళు ధ్ 0 

సం. 71_12_17 

118. వ. అనుటయు నర్జునుం డతని కి ట్టనియె. 

119. క. గురుని కవధించుటయు భూ 

119. 

వర నీ వని నొవ్వ నొండువలను సనుటయుం 

బరికింప నొక్కొ-*రూ పవి 

దురితంబులు వీని. కేయుదునె *యి నెందున్. 

1. గలయ గోసనంబు = ఆ. ఈ. ఎ. డ. ర. వ. కొన్ని పతులు. 2. సెలంగ జొ. 

8. పొంగారె ౬ కొన్ని [పతులు. 4. వలన _ కొన్ని (పతులు. 

1. వింటి _ ఇ. చ. 2. మతడు నిన్ను = పెక్కు (పతులు. 

1. చోనయప్పుడు _ఆ. ఈ. జొ. ఖ. ప. ఏ. కోరిన ఫలంబునకు విఫలతగాన్ - వీ శ, 

వ; కోరిన వరంబునకు విఫలముగాన్ = కొన్ని (పతులు; కోరిన ఫలంబునకు 

విఫలతగాన్ = న. 

1. వధియించుటయును - కొన్ని (పతులు. 2. రూ వివి - కొన్ని (పతులు. లీ. వినియు 

కేయుదునె _ఉ. ఐ. బౌ. గ. జ. ట. ఠ.ద. 4. యే నెట్టున్ - చెక్కు (పతులు. 
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తోణీకల్లభ విను మేం 

(వాణముతో నుండ నిన్ను. బట్టీకొనంగ నా 

[దోణునక కాదు సగణ 

స్థాణున కైనను వళంబె తల! శకేమిటికిన్, 

అలవి  యెజుంగ కిమ్మెయి దురాశళ( దలంచిరి గాక ఛార్తరా 

స్ట్రులు [దిజగంబులుం గొని పటుస్సురణం జనుదెంచి రెనియుకా 

బలవదరా తిపుంజమదభంజన నీ వని భంగపడ్డ *నీ 

యిల శకలంబు లై కీచెడడె యింకదె వారిధి నింగి గూలరే. 

చారితలంపు వొనంగ *నేరదు పోరం బ 

రాభవంబు మనకు రా చదెటుంగు 

వీజలన నద్దురా త్మకులచేత నాతలం 

పిట్టు లున్నయది నేం దముఖ్య. 

అని పలికిన విని యుధిష్టిరుండు సంతుష్టాంతరంగుం డై. శంఖ భేరిమృదంగాది 
నంగరమంగళతూర ్ రసవనంబులు నిలంగ నక లనై న్యసమేత ంబుగా వెడలి 

నడచి మొగంబున నెలమి 'నెలకొనం (గెంచవ్యూవాం "బమశ్చె నం ద|గ 
భాగంబున. 

ధవళాళ్వంబులు! *బూని కేతనకపీం్యదస్ఫూ ర్తి మారాండమూ 

రి విడంవింపంగ. జక గాండివధరుల్ చేకోమయాశకార వై. 

l. మిమ్ము = ఇ. త. ౨2౨. కొన దరమా = ఓ. 

1. చిక్కు. పడ్డ = ఓ, ద. వ. పట్టు బడ్డ = ఖ గ. ఘ. జ. రు.ట. ణ. న. బి. 

ది, నియ్యిల యు కొన్ని (పతులు. ఏ. పడటదె _ ఊ. ఎ. క.ద. 

1. నేరమి బోర _ ఒ. ౨. కలన నద్దురాత్మకుల =శళ. ము కలుగ దద్దురాత్మకుల లు 

వా. కొన్ని (పతులు; కలుగ దద్దురాత్మకులచేత నాపద వెరవ వలదు మనకు 

నృపవ రేణ్య =మ (యతి చింత్యము.) 

1. బు సంఘటించునెడ నంద|గ-ఇ. జె; బొనర్శి యంగ - ఈ. బొొనర్చె నంద (గ = 

ఉ. ఒ ర... శ, న, 

1. బూన కేతన = కొన్ని (పతులు. 
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125. 

126, 

127. 
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భవ మారం దనవై వెలుంగ నతిదీ_ప్పం బై నతే రొప్పె శా 
[తవిసంఘంబు మనంబున౯ భయము శగూరం గాలచ (శాకృ్ళతిన్. 

. ఆరథము కెలన నుజ్జ్వల 

ధీరోద్భట రేఖ మెబిసి ధృష్టద్యుమ్నో 

చారస్వందన ముద్ధత 

సారథికము( జారీరంగచటులాశ్వము నై. 

, మజియు వృకోదరాదిసోద1రులను నభిమన్యు | పథ్ళతికుమారులను బాం౦'చాల 

పతి పముఖవాంధవులను ధృష్ట కేతుముఖ్య దండనాయకులను దక్కు.నుం గల 

వరివారంబును దగ నయె కయెడల బలుపును బొలుపును గలుగ నిలిపి 

యుధిష్టిరుం డమ్మోవారంబునడుమ నుదా_త్తసన్నా హంబునను గంఖీరో 
తఈత్వావాంబునను బొలిచి నిలిచె నంతకు మున్న యక్కడ,. 

+. మన వారును రణకౌతుక 

జనిీతోద్యమతీవు లగుచు శకటవ్యూహాం 

బొనరించీర *యొప్పును బెం 

పును దర్పము నుల్గసిల్ల భూవరముఖ్యా. 

. అందు వలపట సింధురాజకళింగవతేసంగతుం డయిన "వికర్టుండును నతనికి 

బాసట మై చటులవాయబహుళం బగుబలంబులతో నక్కె_లన సౌబలుండును 

కి డాపట. గృతవర్శవివింశతిచి త నేనస మేతుం డై. దుళ్శాసనుండును నతనికి 

లి సైన్యంబు మనంబు - జ. ద.వ.వ. లి. నం [గాలంగ చ1 కాకృతిన్ = బి, వ; 

దూరన్ గాల చ. వ. 

1. తురగసంళోభియు నై _ మ. ళ; తురగసంళోభిత మై - జొ; తురగ చటులత్వము 
నన్ _ ల. 

1. రులు నభిమన్యు = పెక్కు (పతులు, 

1. తోద్దతి తీవు లగుచు _ అ. గ. వ; తోద్యమదివు లగుచు=వా; తోద్దతి దీ వ్రు అగు 

చు_వ. ౨. (కొవ్వునుం బెంపును _-ర. లి. యేవును = జ. ట. ఐ. 

1. సహితుం డయి, సమేతుం జై -అని పాఠములు. 2, కృపాచార్యుండును = కం 

లీ. చాపట _ చెక్కు (పతులు. 
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(బావై త త్చార్భవ్రంబునం గాంభోజళకయవనమహీశ్వరులును నడుమం 

[(రిగ_ర్తమ। దళిబిళూర నేన దేశాధీళ నవృతుండును గు ఎభసంభ వపురస్సరుం 

డును నై కరు భుండును నాముందట నంగజనపోచతురంగ [పథానసేనా 

సమఃగిర్జుం డై కర్గుండును నిలిచిరి వెండియుం గలోవార లెడ నెడం బన్ని 

రట్టియె ౫. 

129, ౩. దర్నద సృవాతేజు రాధాతనూజుం 

దిలక మె నై_న్యముఖమున( బొలుచువాని 

నై నికులు సూచి కడ.నంకసమున నేచి 

యొకు (గు లడరంగం దమలోన నిట్టు అనిని, 

180. మ. అని రారేయు(డు పాం నందనులవావోళ క్ మా-యించు నీ 

తని దేవావలి మొన మార్కొ నునె దుక్గాంతుండు భీష్ముండు పో 

రినయన్నాళ్లును బప పహాకడనసి చారం జలు 1పాలాస్పెం గా 

“క నిజం బిల్ల నితండు దరు £5లగు రోంకం శెలునే వా+కిన్. 

181. వ. ఆని 'యుబ్బుచుండి రవ్విధంబున నన్నావాంబు 2నుషిహితం బై నయనం 

తరంబ. 

182, చ. తగ మననై న్యశేమ ౯ గురుం డుద(గగతికా నడపింపం జొెచ్చుడ: కా 

గగనజలంబు నెత్తరులుం గండలు నెవగ్ములు నొక్కయుమ్మడి౯ 

కమొగిళులు లేకయుం గురిసె మొత్తము లై పెనుగద్ద లాడె జె 
ట్టుగ *వినిచెన్ శివారుకము డుళ్లె. గడుకా వడి నుల్క లెల్లెడన్. 

188. తే, అమ్మహో త్వ్చాతములకు భయంబు గొనక 

కౌరవులు శంఖమ.లు [మోయ భరు లులవీియ 

ఓ. వారలు గలయ నెడ నెడ = కొన్ని (పతులు, 

180. 1. పల్లార్చె = ఊ. 2 లగు డింకన్ = అ. ఆ. ఎ. ఏ. ఒ జొ. ఖ. ర. 

181. 11. యగ్గించుచుండిరి - ఈ. 2 సన్నిహితం బైన - అ. ఆ. గ. చ. ట. బి, 

182. 1. మగ్గురుడు _ఐ. జొ. 2. ను- చెక్కు (పతులు. లి. మొగుళులు శ. మ, 

నూ. కొన్ని (ప్రతులు; మొగులులు - ళ. 4. గడువీచె వాయుతతి - ఆ; గవిసెన్ = 
ఐ. ఓ. జౌ. జ. ర; నినిచెన్ = వ; విసరెన్ సమీరములు - యు. ద. బ. 



2668 ఢ్రీమదాంధ మహాభారతము న 
ప్ 

నగ్గరిక శన నడపించి రంత నమద 

గమనమున వారీ సేనయు. గడియ నడచె. 

154, వ. అప్పుడు. 

155. క. నరు:డును శాగెయు(డు నొం 

డొరువులతో( బెనంగు వేడ్క లుల్లంబులలో 

గురువులు వాజంగ ‘నిలిచిన 

యిరుదెజంగుల *నై నికులకు నే డెజ శేమిగులన్ 

186. శే. కట్టు లొండొంటిం గడియంగ నెలమి నడచి 

బలము లొక్కింత సేపు నిశ్చలత( 1బొలిచె 

జెప్పు వ్వ మెస(గువనంబుల శీమావు లెంత 

కరన జెలీవార సాగసి యున్నట్ల పోలె. 

187. క. తదనంతకంబ (దోణుం 

డుదితార్కునిం |7గణిసేయు నజ్జ గలరథ మె 

ల డశలు వెలింగింపంగ బె 

ట్రివముగ మును గవినె మొన గడిమితో(. గదియన్. 

188. క. మనబలము 'గడయుబియుక్ డి. 

గనుంగొని యర్హునుండు దాలు తం గవియంగం జేరు 

138. 1. మొనయును . ఆ, ఇ. ఈ. ఉ ఊ. ఎ. ఏ. ఐ. ఒ కొ.కు, రు. డ.త.ద. ప. 

ర. ల. న. వా. 

1ల5్, 1. బొలిచిరి _ అ. ఆ. ఇ. ఈ. ఉ. ఊ. ఏ. ఓ. జొ. క. ఖ. గ. ఘ. చ. త. బ. మ. 

య. ర. శ. వ. ౨. వారు జూడ నేడెర = పా. లీ. నిగుడన్ _ ఘ. శ. వమ. 

186, 1. బొందె _- అ. బఐ. 2 మవ్యమగునుపవనముల- ఎ. $8. మాపులింత - ఒ. జొ; 

మావులింత = "చెక్కు (వతులు. *ఉ. నలవుదళు కొత సొగసి యున్నట్లు అ 00, 
వాయ ap] న్ 

5, వేది పసాగసి _ అ. చ. శ. కి. నాగి యున్నట్లు _ ఊ. ఎ. 

187. 1, చెనలు = సెక్కు. |[వతులు. 

183. 1. గవియ- పెక్కు (ప్రతులు. 2. దొలుక గదలగ చేరు కున _ ఇ, ఈ. ఎ. ఒ. వ. వా 
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140. 

141. 

189. 

140. 

141. 

క, 
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బ్బున దాక 'వారినై న్యము 

వినుకీధి నమరర్దక గణము "వేడు5 (6 కిజూడన్. 

. రథకరితురగోళత్ల వృథివీపరా గంబు డెనల నాకనమున దిటుకొనంగ 

కాణాది హేఠసంపాతే*ేజూతము లగుమంట లర్కా6కుల 2మురలం [దోవ 

వా స్తికపాలరథావయవములు భగ్నము లగురవము లు[గముగం జెలంగ 

వివిధ సేనాంగాంగవిద ళనంబున. (గమ శ్రర _కపూరములు ఘోరంబు గాంగం 

గలయ బెరి నవాండవకౌర వప 

చండనై న్నద్వయంబు నుద్దండనమర 
6౬... 2 a) 

గతులు వెక్కున మునరించె ఖచరసాధ్గ 

సిద్దులకు ననూోీబోంట్లకుం జెప్న నేల. 

ఆమ్విధంబ.నం దొడంగి చెల్లు నంకలనమరంబునం దనకనకరథం బరుణతురం 
గంబుల చటులచి,ఓకేనం నారంబు 19 గెల] దప్పిన తలెణంగున 2నే3క్కు_ 

నూచినం చానయె "పక్కురథంబు లనుబుద్ది పాండవ పొం చాల యోధులకు. 

బట్ట నట్లుగా విహరించి ఒవిధ విశిఖేనిచయంబులు నిగిడించుచు( గుంభనంభ 

వుండు. 

కూల్చుచు గజముల నెత్తుట 

'దేల్చుచు6 దురగముల వీ(కం 1దేరులు మరలకా 

'వెల్చుచు. గాల్భలములం బొరి 

మాల్ప్చుచు *రౌ దిముగ మారిమసంగినభంగిన్. 

లి. బొగడన్ = ఇ. ఒ. 

1. జాలము లగు . కొన్ని ప్రతులు. వి. మగుడదోవ - ఇ. ఐ. కి. నన్టికపాల _ 

కొన్ని (పతులు. 4. బోటికి _ ఆ. ఇ. ఈ. ఉ. ఊ. ఎ. ఏ. ఐ. ఒ. జౌ. క. మఘ. చ.- 

రు. ఠ. డ. త. ప. 

l. [వచారంబుల ఓ ఓ. తి. నెక్కడ - పెక్కు (పతులు. లీ. నికాయంబులు = 

కొన్ని [ పతులు. 

1. చెరలుచు _ ఇ. ఊ. ఎ. ఏ. ఓ. వ.ళ.వమ. స. ళ; బేర్చుచు శ. ర. 2. కుంభ 

జుడు మారి మనగిన _ ద. ప. లి. మున కొన్ని [పతులు. 



లిలి8ి 

142. వ. 

148. క. 

144. క. 

శ్రీ మదాంధ మహాభారతము 
అ) 

సంగర [క్రీడ సలుపు నయ్యవఫరంబున . 

సాయవడు రథచయంబులు 

సాయకవాతిం వరు (జళయ జలధర సటుగ 

రాయతతర్దన లీల బి 

లాయిత మగు పాండ.*ేసుకబలంబు నరేం|చా. 

పొదువుచు విచ్చుచు బలువిడి 

నెదుకుచుం చాటుచును మణి మహీభాగము (గ 

క్కదలం గా ర్మ్రుక విద్యా 

విదు( డగుగురుతళోడ. బో ౭ వివిధబలంబుల్. 

ఎని (దోణు(డు పొండవొసై న్యంబపై రేంగ్ దివ్యాం (స్రంటులళ క్రి నూల్రభి *- 

145. వ. 

146. సీ, 

148. 

145. 

146. 

సం. 7_189_1 

అట్టి యెడ నాచార్యుండసమాన శార్యంబును “మాననీయదోస్సారంబును 
దివ్యా(న్ర్ర|పభావంబును జూవినం గాంకేయనై న్యంబుకందు. 

తటుచుగా6 దెగిపడ్డధవళచామరములు డిండీరములయొప్పు( బుండరీక 
మలు మరాళంబులపొలుపును గరవాలములు మీనభ౦గియు. దలలు శిలల 

చాడ్చును చేశముల్ శై వాలరేఖయు మాంసంబు పంకనమానతయును 
చాల్ప భటాశ్వ మాతంగాంగభగ్నరథముల తిట్టలు "పులినములు గాగ 

2గిరవర కోటి (చెళ్ళిన వీరతతికి 

సంభమము పుట్ల సంభళృతో శావాలీల 
నుల్చి భూతబేతాళంబు లోలలాడ 

నిట్టలం బగు నెత్తురుశురు వణనె. 

1. నుతుల బలము = కొన్ని (పతులు. 

1. మవానీయ = అ. శ. 

1. పులినములు = “పెక్కు [పతులు; నైకతములు _ఎవా. 2. (దెళ్ళి నపుడు ధర 
_ మీద దేవతతికి సంభ్రమము _ అ. ణ..చ; వీరకోటిరరత్నముల్ వెలయ నిసుము 
చందము వహింప సంభృ = ఓ; వీరభటకోటి త |శ్రావావితతి గాగ గ. ట. 



వ 

147. వ, 

148. తే. 

149. వ. 

150. శా. 

158. క. 

148. 

150. 

152, 

159. 
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అప్పుడు. 

గగనమధ్యంబునకు వచ్చి ఖరకరుండు 

దేలి *చూడంగ *రాక యుద పుం డగుచు 

నెట్లు వెలుగొందు (దోణుండు నట్ల వెలుంగు 

చున్న 6 శీగను(గొని ధర్మజుం డురవడించి. 

ధనంజయ ధృష్టద్యుమ్నుల నాలోకించఛి యమ్మవోవీరు వారించుటకు నియో 

గించిన, 

చంచత్తుంగతురంగ!సశ్వరగతి వేస్ఫారీభవ త్కేతనో 

దంచద్దీ పులు త పజ్వరిల్ల నతినాం[ దం బె శర శేణికా 

సంచారంబు నిశాంత ఘోరముగ నాచార్యు౯ వడిం దా౭౯క న 

ప్పాంచాలకితిీ పాలనందనుండు శుంభ ద్విర్యసంరంభు. డె, 

తదనంతరంబ. 

నరు డగ్గలికం దటుముచు( 

బురికొలిపిన గండు మిగిలి భూరిబలంబుళ్ 

గురుని బొదివె ేనప్పార్ష తు 

నరదమునకు మించి రభస మత్యు' గముగన్ . 

పొదువటయుం గనుఃగవం "గం 

పొదవంగ మెయి వొంగి [(దోణు. *డున్మదలీలం 

1.చూడను _- ఇ ఈ. కొన్ని |[పతులు. శి. రాకయు దీప్పు డగుచు ర; రాకయు 

దీర్జు డగుచు - ఊ. ఎ. ఏ. యు; రాక పదీవు డగుచు =ఠ. లిగని ధర్మజుడు వడి 

నురవణిం(డిం)చి = వ. 

1. సంగర -వ. 2. స్ఫాయల్లనతక్కేత -వ. కి, నుల్లిసిల్లి = ఉ. ఈ. క. నర, 

రథ-అని పాఠములు. క్. నాథ - కొన్ని (పతులు. 

1. నప్పార్గ దు నరదము - ఐ. ఒ. ఓ. గ. శ. మ. 

1. మై వొంగ = ఇ. ఉ. ఊ. ఎ. ఓ. ఖ. గ. ఘ.ట. ర ణదంప. బం లి, డున్మద 

లీలన్ _ ర; డున్మ త్తగతిన్ _ చెక్కు. (పతులు; డున్నత్తుగతిన్ _ వా. వీ. 
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154. క. 

156. క. 

157. క. 

154. 

155. 

156. 

(శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
[తో 

దదనీకముల6 కీగలంచుచు 

ముడకం డయ్యును గుమారేమూ రిం బొలిచెన్. 

విను మప్పుడుినిజశ కుల 

కనురూపము గాగ నిలిచి యద్దెసీవీరుల్ 

కిచెనంగిరి రథ్యంబులు నా 

తనినూతునీ మేను శోణితంీబునం దోంగన్. 

, శేగురుం డలిగి వెలుచ నడం౭నఈ 

గంఘోటకభటని కాయకాయముల నమి 

ద్దరణి వొలిచె నరుణపయో 

ధంిసంవృత మెనగగనతలము కీల. వునన్, 

అప్పుడు ధ్యషద్యుమ్ను (డు 

నిప్పు బురుల చూపు లడర నిశిత్మా స్త్రములం 

గె గురుని( దతై సక్యం 

బొప్పరి తన బెట్టి వంపుసిటుర వడి. కిదెరలన్. 

(దోణులి శరములు నిలుపుచు 

బాణవిత తి సేనమీంద6 బరగించుచు గీ 

రీ. గలంచెన్, ..మూరియ(యుపోలెన్ = కొన్ని (పతులు; నలంచుచు = వన. 

4. మూర్తి వెలింగన్ = అ. 

1. నిజశ కుల = మి) గురుళ కుల = ఓ. ఓ, య, ర్క; కలశ కుల ఖు. గ. యు. ట.ణ. 

బ. వ. హూ; కులళకుల = వా. 2, విరుదుల్ -క.ర. లి. నినిచిరి నారాచము 

లాతని - ఈ. క. బులు దొరగన్ - కొన్ని |వతులు. 

1. గురు డగ్గలిక న్నడరిన-గ. చ; గురు డగ్గలిక న్నెదిరిన _ ట. 2. సంభృత మైన = 

ఆ. ఈ. ఉ గ.రు ణ.త ప. బ. ర.ళ. వమ. లి. విధమునన్ = "పెక్కు (పతులు; 

ను బోలన్  ఊ. ఏ. ఓ. త. 

i. చూడు. లడర = ఈ. ఊ. ఎ. ఏ. 2. టురువడి _ చెక్కు (పతులు. రీ, దర 

లన్" = ఆ, 
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ర్యాాణనుతు ఇ₹సంగ నత6డ 

ఉణోద్దతి పేనట్లు సమర శేళి నలుపంగన్. 

168. క. పచినరథి;కవకులు ధను 

రాచార్యునియిరు గెలంకులందు. దజీమినం 

జూచి వడి సవ్యనాచి శ్ర 

రాచితదేవులుగం జేసె నందట( 1ేగడిమిన్. 

159. వ, [దోణు డు పదిబాఇాములు [దుపదశేసూను మేనం గిఖెంచినం దూలక యతం 

డతనివై నిశిత విశిఖవ రంబు గురిసె నయ్యిగువురశర నికరంబు లంబరంబు 

24చ్చై నట్టియెడం జబాండవా। గజపురోగము లగుదొరలు గడంగి కుంభసంభవు 

చెసకుం దజిమిన మనవలనిభునయోధవరులు చాదం దలపడి రందు శకుని 

నవహాదేవుం చాంి. 

160. మ. తురగ్యవాతము నొంచి కేతువు వెళం [1దుంపంగ నాతండు (గో 

ధీరయం బుగము గాక యుండియును గాంధా రేకు వీతధ్య జుకా 

కిరథుక౯ా విస్ఫురి తాన మట్టితుని (6 గావింప౯ా గచాఫీలమూ 

ర్హి రథం బుద్ధతి *డిగ్గ పాణి యత డుర్విం గూల్చె( దత్సారథిన్. 

161. క. సపాదేవుండును గద గొని 
మహి 1ేకెరంగినయప్పు డొప్పె మను జేశ్వర య 
మృ్మహితనుభటయుగము శిఖర 
సహితమవో త్రై లియుగ్మసద్భృ శాకృ్ళతి మొ. 

162, క. వింశతిశరముల నెసె వి 

వింశతి ననిలజుం డశండు లీక నగుచుంద 

157. 1. నిట్లు - చెక్కు. |పతులు. 

155, 1. బెలుచన్ = ఈ. 

159. 1.నుతు-ఘుడ.ణ.ద.న,.వ.వీ. ౨2. నంబర్వె-ట. గ, 

160. 1. రయంబు = సెక్కు. (పతులు) రసంబు = జ. వా. వీ.ష. ల. డిగ్గి చేరి(వచ్చి, 

సాగి) = అని పాఠములు. 

161... 1కినురికి _ఖ. గ. ర. 2. యుగళ సద్భృళ - "పెక్కు. ప్రతులు. 
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168. సీ. 

166. క. 

163. 

165, 

శ్రీమదాంథ మహాభారతము 
ww 

(త్పాంశకుధనుర్లండము రెం 

డంశములుగ నేసి వెడంణదయన. శనం 'జెటుచన్. 

మనబల మాగిన. గినిసి థీవు (డు గడ నతనసీయళ్వంబుల నవని. గూల్చె 

భూరి[శవుండు పొలుకారి ధృష్టద్యుమ్ను . గప్పి న(స్ర్రుముల శిఖండి యేచి 

యాతని నిలునిలు షసీ తాయి శరక్ళష్టిం బొదివె పిశాచముల్ వూనుతేకు 

లెక్కి కప్పాశెడు నెల వుచర్థుపుం. గత్తళములతో ఖరనిస్వనములు నెలంగ 

నమురవల్లభు లగూోన౬:ంబునఘటోల్క- 

'చులు సముద్దతి( దొడరి మాలు వొనర్చి 

చేర్చి యొ డొరు నొంచును బెనంగి ెనంగి 

"శ లముగం కజూడం జూడ న్నకు కౌరి, 
య క “ CC 

అయనువసంంబున, 

దండం ౯ టైం Me We = ॥| తాను 
. తత్త చెవుండు లక్మణుళ్ డ సవ గంబు నేనె ను్రగంబుగ6 -జేకి తాను 

కేడనువ.0దు6 దం పడి యద్భు:గ౭ిం బో శె కల్యుండు నవ్వుచు శరచయమున 

నకులు నొంళినం గే? నము. నాకప్యతంబు వెసం |దుంచి యాతని 

విరథుం జేసి 

శంఖంబు పూరించె శారద్వశ నిమీంద ధృష్ట్ర కేతుడు సప్తతీవదివ్ల 

. వికిఖములు నింప నత. డ(న్ర్రవృష్టీ కల్లు 

గురిని సాత్యకికృత వగ్మ యురము నార 

సము ల నొప్పించి డెబ్బదిసాయక ంబు 

లేయ డెబ్బదోయేడమ్యు లేసె నత(డు, 

చీనాపతి యగుదువద 

త్యూనాథన నూభవు(డు సుళర్శునిమగ్మ 

1. నెలుగు చర్మపు - వీ శ. మ. చెక్కు పతులు. 2. నలంబస ౬ సెక్కు. (పతులు. 
కీ. నెల్లజూడ = ర. 

1. డాచార్యు సుతుతోడ ౬ గ. చ. జ. ట. 2, యత డుబ్బి - ఆ. ఇ. ఉ. ఊ, ఎ. 
ఏ. ఏ. క. రు. ఠఈ.డ.న.ప.ర. వ. 8. వెలుచ గురినెంర్హు. స, 4. 'యేనమ్ము జా 

కొన్ని (పతులు. 



(శ) 

167. చ, 

169. క. 

169. సీ 

168. 

ద్రోజణసర్వము _ ప్రథమాశ్వాసము 273 

స్థానంబు నొంచె వాతం డ 

దీనుం డై యతని జ[తుదేశం 'జేసెన్. 

బలమును చాను మత్స్యనరపాలుండు గర్లునీ దాడి శెండుసే 

నలు వీనుతింప నుద్భటరణం బొనరించిన. గంటి కేవం గెం 

పొలయంగ నీశనూభవుల కుబ్బుగం ద దథిదంతిఘోటకం 

బుల నుబుమాడె నారథికపుంగవుం డంబరచారు లార్వంగన్. 

వేడుక మై దలపడి పో 

రాడిరి (దుపదభగదత్తు లస్త్రబలము శౌ 

'రా్లడంబర మను నెం.6(గులు(6 

జాడను విన జితములగ శుంభద్భంగిన్. 

. పొరవుం డభిమన్యు కబలువిత. చాంకి బాణాసాకమున కీవుంవ నతండు గినిసి 

యతని ధను 8 కేశ నాతప|తంబుల) (దుంచి కయేనింట. దత్తురగములను 

సారథి నొప్పించి శకము లేడిట (నుక్కంజేసి దర్చంబున శిరము (ద్రుంచు 

టకు *భల మరిం బోయుటయు. గృతవర్మ రెండమ్ముల విల్లు 
oe) ౧m 

నయ్యమ్ము దుని'మె6 

= బలుకయును చాల గొని నరుపట్టి గవిసీ 

పౌరవునిరథగ్గముల చేలపాలు నేని 

రయ తి? సూతుని బడ దన్ని యురగవిభుని6 

బట్టు"గరుడుని క్రియ? దల వట్టి కొనియె. 

1. నద్భుత = అ. ఆ. ఇ. ఐ. ఓ. ఖ. గ. చ. జ. ణ. త. వ.వీ.ళ.వమ. ౨. చూచి 

కంటిశం - ఓ. లి. నూత ఘోటక - అ. ఆ. జొ. చ. డ. వీ. శ. షమ. సళ; పం 

ఘోటక = వ, 

1. విన విచిత్రమైన శుంభద్భంగిన్ - వా. 

1. చెకి లంఘించి బాణా = న. 2, గప్ప - ఇ. న. లీ. యెడింట.అ. ఇ. రు. 

ద. వ. 4. భల్ల = పెక్కు ప్రతులు; శర ౬ వా. వీ. శ, మ. ర్. యురక సూతుని = 

ఇ. ఈ. ఖ. ద. న. వ. 6. సారథి - చ. వ. శ.మ. 7. గరుడని = కొన్ని |వతులు. 
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170. వ. 

171. శే. 

172. వ, 

178. క. 

174, క, 

175. క. 

170. 

171, 

178. 

174. 

175, 

1. వెన నురిళెన్ = కొన్ని ప్రతులు. 

భ్రీమదాంధ మహాభారతము 
లీ 

ఆలోననై ంధవుండు! సంభ మంబున శాతక్ళ పాణీచర్మంబులు గొని రథంబు 

డిగ నికి రయంబున *నెయిది యదల్చినం గని జనకర్వేషి యగునతని 

కవల్రఫిరోవం బగ్గలింప నా పురందర పౌ త్రుండు పౌరవుని విడిచి యర్ధెసకు 

లంఘించి కవిసె నప్పుడు. 

వికట!ేవిస్పురదసిచర్మవివిధచి త 

గతులు చూపజియెడ(ద కద్భుత 2మొనర్చ 

నార్జునియు సింధురాజుం బతాభీణామ 

సింపా శార్దూలగతి విలసిల్లి రధిప. 

అటియెడ. 
ట్ 

అణీముణీ (వేసినం బలకం 

గటిచినసె ంధవునియలు(గు గని నరనుతు( డే 

కెఅ మలిసిన నది రూపటి 

12 బుగుటయును వెస నతడు వెనుకకు విణిగన్. 

విలిగికచే నిలువక *వెజ 

నుజికెం దనరథము మీది కోడితి పోపో 

పిలికి యని పలికి నుజటుముగ 

నటికెం దల్సేన కార్భనందను(డు వడిన్, 

తెగలిన సి వై ంధవు6 గని నృప 

వరుీలుపలువు రొక్క పెట్ట వాసఫినుతు వై 

1 డుస సనం్రమంబున = కొన్ని (పతులు; దుసన్నర్థనొాత అవా, లి, వర్మంబులు ణు 

అ. ఊ. ప. వ. వా. శి, నెగిం-వా; గదిసి _ఊ. ఏ.; నెదిరి- ఆ. జ, ట. ణ; నంటి = 

ద. వ. కీ, వలన _ సెక్కు. (పతులు, 

1. నిష్టురతర చర్మ = ఎ. ఐ. 2. యొనర్ప - "పెక్కు ప్రతులు; ముసేయ - వా. 

1. విరి? నతడు నిలువలేక వెనుకకు నరిగెన్ (ఐరెన్, జరి7న్ )- = అని పాఠములు.. 

తా 

1. లందరు నొక్క -(మొగిని) చెట్ట ఎ అనీ పాఠములు. 
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నురవడి. దణీమరి మదే 
శ్వరుండు గదిసి ఏదీ పశ క్రి వై చెం బెబుచన్. 

ఉరగాంగన శేనలి. బక్టుడు 

a 2 గరుడుని! కియ శ్రి వట్టి (కమ్మజ వె చె౯ 

నరమతు.డు శల్యనూతుని. 

బొరివోవ(గ నార్చి( బాండుపు తబలంబుల్ , 

177. వ. అయ్య వసరంబున విరాటుండును [దుపదుండును ధష్ట్ర కేతుండును యుధిస్టి 

178. తే, 

179. క, 

రుండ ను సాత్యకియును "గేకయపతులును భీమసేనుండును ధృష్టద్యుమ్నుం 
ను ళిఖండియుం గవలును (డౌపదేయులును సాభ దుం బొగడు నెలుం 

గులు సింవానాదంబులు నింగిముట్ల నతనికి నుల్హానంబును నీకొడుకులకు 
రోసంబును జనియింప నతనిం బర వెష్టించిన తడ్విజయంబు సై రింపక కూడు 

కొని నీకొడుకు లతనివై ( బటుశరంబులు గురియ నక్కుమారనంతతికి 
సంళ సంబుగా శలయ్యండ గద గొని యభిమన్యున కభిముఖుం డై 1విచె ననిన 

ఓని ధృత రా ప్ట్రుండు సంజయున కి ట్రనియె. 

ఎక్క బెక్కొటి “వెన (గిన నింతవట్టు 
పన(కవలు నిట్లు లేచునే పృథివి నింక 

జనము లీకుకుపాండవసంగరంబు 

నెప్పికొం|డు *మనంబు లచ్చెరువు నొంద. 

అని సొంపు వినియు నాకుం 

దనివి సనదు శల్య పార్గత నయులసమరం 

బునతెజంగు సెప్పు మేర్ప్చడ 

ననవుడు సూతముతు. డిట్టు లనుం బతితోడన్. 

తీవ ళక్తి _- వ; స్పప్తళక్షి ఎవ, 

. వడి =-వ. 2. చమరి _-ళ,. 

+ నడచె నని ఎ డొ. వీ శ. మ. 

1. వీనులకు నింపు పెనిచె నింక; వీనులిట్లించు ననఘ యింక = అని పాఠములు, 

. మనంబులు చెవులు నిండ - వ. 

+ అని చెప్ప వినియు = ణ. త. ప. వ; అనిశంబు వినియు = ట. 
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జాలి భీమ సేశళల్యూల గదాయుద్ధము న 

సం, 7.144 

160. ఉ. అమ్మెయి సూతు డీల్లుటయు నగ్గలికకా గద వుచ్చికొంచు రౌ 

(దమ్మున వచ్చుశల్యు( గని తానును జండ!గ దావిలాసనో 

(గమ్ముగ లీల మార్కొనియె ర మ్మిట రమ్మనుచుకా సమస్తనై 

న్యమ'్షలు( బిచ్చలింప౦గ సురాధిపపౌ త్రుండు దీప్తగాత్రుం డై. 

181. ఉ. అంతకు ఖీమసేకుండు రయం బెసంగం కేగద నెరిపట్టి య 

త్యంతీబలంబు మెం బిజింది కాతని( (దోచి కనద్గదాపరి 

క భాంతి "వెలుంగ నిల్చినం దిరం బయి శల్యుం డుదా_త్త రేఖ గా 

లాంతకదీ ప్పమూ ర్తి యగుసాతని( చాక శబలంబు లార్వ(గన్. 

162, వ. అట్టియెడ, 

188. క. ఇతనికి నితండ యితనికి 

నితగేడ యెదురు( గాక యొకుల కీయిరువురయుకి 

ద్దతి కెదుర వశమే యను చా 

_క్తతియును దూర్యస్వనములు గడుం కి బెల్లెన గెన్ , 

184. వ, ఇట్లు దలపడి శల్యసమీరనందనులు మండల పచాకంబులను విచితగచా 

1 పసారణంబులను మెుయుచు. 

180. l. గచానుశాసనో[గమ్ముగ = వొ. 

181. 1. దగ చేయిప ట్ర్- అ. ఆ. చ. ల; నుతు 'నెయివట్టి - ఈ. వ్యా దగ (వెన) చేగు 'దెంచి= 

ఉ. ర. వ. వ జలంబు = కొన్ని [పళులు; రయంబు = వా, కొన్ని (పతులు. 

లి, [శొంతి ఎ హె, చ.త.ద. €ల.వ; [కాంతి = వా. జీ. నురల్  నుతింపగన్ _ వ. 

188. 1. డేసరి కాని యను లీయిరువుర = ఖ. వ. లి, నుద్ధతి నెదుర = శ. మ. 'వెక్కు 
(ప్రతులు. శి, జెల్లెగసెన్ - ఊ. ఏ. ఐ. వ. వా. | 

1 8కే, కే (పవార ణంబులను అరు గ, వ, వీ. శ, వ, స, 



165. మ, 

156. క. 

187. వ. 

168. క. 

189. వ, 

190. క. 

185. 

188. 

190. 
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గద లన్యోన్యసమాగలతి౯ా !మిడు(గులుల్ కీ గక్కంగ శిసారించుచుం 

గదియం *బాయంగ (వేటు దప్ప నుసులంగా నేర్పు లంగంబులం 

దొదవ౯ా ఘోరశీపరన్పర పవాతు లత్యు[గంబుగా 7నెత్తురుల్ 

సెదకింపం బదశబ్దహుంకృతులు దిక్సీమంబులకా కీచా(ట(గన్. 

పిశీశెడునప్పుడు లావును 

వీరో[దేకంబు( జలము వెరవును సరి యె 

మారుతియు మదపతియును 

దారగతుల మెజసి రమరతతి వినుతింపన్ . 

ఇకు పిదయుం (బొద్దు చెనంగి. 
౧ “ది ది 

అలిములి నొండొరు | వేసిన 

నెజంకులు *చదాకుటయు నొచ్చి నేల కొట వి 

క్రీలి యామభటీిద్వితయము 

"వెజచఅచి బలద్వయంబు వెగిడందంగన్. 

అయ్యవసర ంబున, 

కృత వరుడు మ|దమహీ 

పతి (గక్కున (గుచ్చియె త్తి పాయంగొని యు 

ద్ధతీ వాయః జనియె మారుత 

సుతు కిడాలోం దెలిసి లేచి శోభిల్లె. గడున్, 

1. మిణుగురుల్ _ కొన్ని (పతులు. 2. [గమ్మంగ _ ఊ. ఏ. క. శీ. వారించుచున్ , 

చా మెచ్చుచున్ _ అని పాఠములు. 4. జాయుచు- ఆ, ఏ. క. ద. స. ళ; బారుచు= 

ఇ. ఎ. రు. డ. ర; బోయిన -స.ళ. ర్. నుబ్బుగాతయిలన్ _ వా, 6. వరం 

పరాప్రవాతు -త. 1. రక్తముల్ -వీ. శ. ష. కొన్ని (పతులు. 8. పర్వగన్, 
గప్పగన్ - అని పాఠములు 

1. నాటుటయు - వ. 2. ద్వయమును న. శి. డొందంగన్ కొన్ని |వతులు 

1. వర్మయు - కొన్ని [పతులు., 2. మాయ జనియె కొన్ని (పతులు; తోడ 

జనియె = ఆ. జ. ట త. వ; తొలగ జనియె = ఓ. ఖ. లి. డంత దేరి = ఊ. ఎ. 

జీ 
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191 క. గద సొరించుచు 'జయమున( 

బీొద= నతని. జూచి నీదుపు[త్రులు గోపం 

బొదవ *నడరి రుద్భటీగతి 

మదవత్కరిచటులర థన మాజంబులతోన్ , 

192, వ. ఇ ట్లడరి వివిధా(స్ర్రశ( స్ర్రంబు 2లేయుచుం బొదిపిన, 

198. మ. కవలుం చానును నేచి 1యుద్దు: గతిం గాంకెయమ. ఖ్యుండు ప్రీ 

రవరానీకము కివీక ౭ గూడికొని సంరంభంబు శోభిల్లం గె 

రవనంఘంబు6 గలంళిన౯ కటి డర్చం బేడ నీసేన *య 

బ్రబితానంబు మహేానమీరణనిర స్తం బైన చందంబునన్ , 

194, వ. అంత నపరాన్ల్హూం బయ్యె నవ్వుడు శంశి భేరీమృదం గాదితూర్య న్వనంబులు 

చిలంగ సింవానాదంబులం 'బేక్చన పాండవసననంజూచి వృష సేనుండు రోషూ 

వేళభీషణుం డై మార్కొని మార్గణనికరంబులు నిగిడించిన. 

105. మ, కరిగాశంబుల ఘోటే*ేకాంగకములం గెప్పెకా సమిద్మూమి య 

చ్చెరు వె యుండగ రథ్య నూ౭రథిక | శేణీవపుఃఖండముల్ 

దొరం దుత్తుము రయ్యెం గాల్బలము లస్తోక| పవావాంబు లె 

పరగ౯ ర_నదుల్ *పిశాచకుల మంఖః కేఠలోలంబుగన్ 

196. తే. కోర్ల నందను డి ట్లత్యుదిర్ద భంగి 

బాండురాజుతనూజులజలము నె ల్లి 

191. 1. రయమున - కొన్ని పతులు. 2. నడచి - ఊ, ఎ.ఏ.భ. లి. వారిమద = 
| చెక్కు వతులు; వాయ _ చ, 

192. 1. ఇట్లు దరిమి య. లి.లు గురియుచు = చెక్కు. (పతులు. 

198. 1. యుద్ధతగలిన్ _ కొన్ని ప్రతులు. 2, నొక్క చెట్టరణ(కడ్ఫునంరంభ = అ. చ. ట, 
ణ; తోడ గూడికొని _ ఓ. ఖ. గావ. శి. విరిసి-ద.న. వ, శ.వు. 4. య|భ 
వితానంబు _ ళ. వ. వెక్కు [పతులు (యతి తప్పినది). 

195. 1. కాంగములనున్ - ళ. ప. కొన్ని ప్రతులు. 2. విశాచిచయ - య, విశాచచయ 
కొన్ని (పతులు. | - 

జ్ 
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గనుపుగొట్టంగం జొచ్చిన గినిసి నకులు 

నాత్మజుండు శతానీకుం డతనిం చాంకి. 

197. క. వాలము బు పది మేనం 

గీలించిన నాతల డతనికేతనము ధరం 

గూలిచి చాపమC(C (దుంచిన 

నాలోనన [దౌవదేయు లందలు. బెలుచన్, 

198. వ. తోడంబుట్టువునకుం దలకడచి వివిధశిఖంబుల వృష సేనుం గప్పిన నశ్వశ్ఞామ 

[(వముఖం జై. కదిసి కౌరవానీకంబు శతానీకునిం దత్ఫోదరుల ననేకకూ 

'రా(న్రునిచేయావృతులం జేసినం గని కౌంశేయా(గజుండు' గడంగి 

"కేకయమాత్స్య పాంచాల పభృతిబలంబులతో నురవడించిన సుఠాసురసం 

(గామ సకృశనమరం బయ్యె నందు ఫీమకర్ణ క ప(దోణ దెణిధ్భృష్టద్ముమ్ను 

విగాటులు 1పతాపదీపితు లై మార్తాండుండు స_ప్పమూర్తులు చాల్చి ధరణి 

విహరించినట్లు 3 వెలింగిరి కొండొక సేపునకు( బాండవసేనాసాగరసంరం 

భంబు *నహింప"జాలక మన మొన చెరలి మరలినం జూచి యా చార్యుండు 

గోపాటోపంబును బటువి క మంబును నావేశింప నీనై నికుల నిలునిలు మని 

యదల్సి తూణీకంబు బిగియించి గుణంబు సారించి సారథితో ని ట్రనియె. 

199. సీ. చలమేది కాౌరవనై వ్యముల్ వా జడు ధర్మనందనునియుద్దండవృ త్తి. 

గంట యీశని. దాంకి గర్వంబు మాన్సక నిలిచిన నిమ్మూ(క నిలుచునెట్టు 

ధర్మజభీమసాత్యకిమాత్స్య పాంచాల తత్తనూజులు నాకుం దరమె [కీడి 

చాపంబు వె*వు నాచూపిన యదిగాదె విను మట్టు గాకయు( దనువు చాంచు 

శె. సమయమే యిని సంభృతో తావాలీల 

జయను. గీ ర్రియు. గోరి యస్థ లిత భంగి( 

6, 1. దొడగిన _-ఇ. ట. ద. 

197. 1. వడి -కొన్ని (పతులు. 
198. 1. కవిని - పెక్కు. (పతులు. లి. యని పీడితులం జేసిన - కొన్ని (ప్రతులు. శీ. వెలు 

గొందిరి మ. 4. స్రైరింప జాలక = వెక్కు (పతులు. 
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లో 

దేరు కేనడుపుము చేకులతీంట వోవ 

నడం రథికజనంబు $ వేటాడవలయు, 

“ల టోణాచాద్యలు ధర్యరాజుతో యుద్ధంటు సేయుట $= 

సం, 7.18.19 

200, చ. అన విని మేను వెంచి రయ మార(గ సూతుడు జేరు వోవ ని 

చ్చిన గని చారినై న్యములు ఇెచ్చెర ధర్మజు మించి (తోవ బే 

ర్చినభుజసంపదం డగ సింధురలీలం చెర ల్సి తాక న 

మ్మనుజవిభు౯ గురుండు పటుమార్గణిసంపిహి తాంబరంబుగన్ ం 

01. క. 'తాంకినం బొగడం దగియెడు 

పీకం బతి [దోణు వాణవృ్ఫతు. "జయ నతం ఒం 

జా6క గొనక యతనిధనువు 

| చేంకనిభల్లమున (దుంచి వెస డగ్గణి మెక్. 

202, వ. lg ట్లు ద్దతుం డై యగ్గురుండు సొంగినజలనిధియుం బో లెం గవిసిన ధర్మనం 

దను చక్రరతకుం డగుసుకుమారుండు చెలియలికట్ట 2 శెబింగున నిలువ 

రించి నికితశరం బతనీ యురంబున నాంటించిన నప్పాంచాలవరుం (దిశం 

సించు నెలుంగులు సెలంగ( బాండవబలంబులు పేర్చి యార్చిన. 

208. క. "పెనుగాలి. 'బెజుగు కార్చి 

చ్చునుబోలెం *బొదలి గురుండు సుకుమారుని.(గాం 

చనపుంఖశర జ్వాలా 

వినిిపాతితు కేసి తటిమి విభీనిం గదినెన్. 

199. 1. గడుపుము - జౌ. య. 2. చెండాడ వలయు _ జ. 

200. 1. సమదసింధుర -ఖ. య. ల; ప్రమద సింధుర వీ. శ. మ. పెక్కు ప్రతులు. 

లి. నంభరితాంబరంబుగన్ = అ. ఆ. గ. జ. వ. 

202, 1. ఇ ట్లుదురుం డై - ఈ. త. వా; ఇ ట్లుద్దండుం డై = ఊ. వ. 2, చందంబున = 

"పెక్కు (పతులు; బోలి నిలువరించిన = ర. 

209. 1. పరిగి త్. కు, జొదివీి ఖా ర్తి, అ. ఓ, ర్ 2, వాతుని నాన ఎ. వొ, లీ, నొప్పిం 

వన్ = ఆ. ఈ; డగ్గరియెన్ ఆపు. - 



(0% 

౨04. వ. 

205. సే, 

206. వ. 

207. శే. 

2౧5. 

206. 

207, 
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అప్పుడు పొండవయోధు లొండొరుల 'మీణి యుధిస్టికుముందలికి వచ్చి 
యాచార్యుం బొదివిన నతండు నలి రేగి. 

నకులని నై దుసాయకములే సుక్కించి సవాదేవు నేడింట సాధుం 'జేసి 
నవవిశిఖముల మాత్స్యవ'రేణ్యు నడ(గించి యేనింట సాత్యకి యేపు మాపి 

(కౌవచేయుల *శర| తయముల( గలంచి వింశతి నుత్తమౌజుని చలము*మాన్ని 
పం| డెండుపం డెండు పటుగమార్గణంబులC వాండవాగజుని శిఖండి నొంచి 

మణియు మార్కొన్న గరథికుల మదము 'సెజచి 
"మెజు(గు(దూపు లా ధర్మజు "మంద నిగుడ 

నడర కినణిమి యుగం: రుం డడ్డవడిన 

నవ్ యవ్విభు. చెగటాక్సి నారసమున. 

అట్టియెడం గేకయపతులును బాంచాలనాథుండును దదీయజ్ఞాతు లగుసింవా 

సేన వ్యా ఘదత్తులు లోనై నయోధు లనేకు లాచార్యుం బొదివి శార్యబా 

వాుపీర్యంబు | '౫అపి రందు సింవాసేనుండును "వ్యా; ఘదత్తుండును నెట్టన 

నానా (స్త్రంబుల నొప్పించిన నాధనుర్ధరిగురుండు. 

కన్ను గవ 7ెంపు గదురంగ! గొరవులకు 

1జి శ్ర మలరంగ *నావ్యా[భఘద త్త సింవా 
సేన మ స్తకములు కెండు శితళశరముల. 

గుండలంబులతో నేల గూల నేసి, 

1. మిగిలి = ద. 

1. నొప్పించి - ఇ. ఈ. ఎ. జొ. క. = కొన్ని పతులు. 2. నిషు [తయమున = వ. 

కి. న - కొన్ని (పతులు; గీలించి వింశతి = ఉ. జ. ట. ఠ, వా. 4, మాన్ని _ ఎ, వ. 

ఓ. ర. హా. ళ్ళ. నారనంబుల _ణ. 6. లణచి _ వా, 7.మీంద - వీ. శ. మన. 

చెక్కు. (పతులు; మేన -వా. 8.తరిమి _-అ. ఆ. ఇ. ఈ. కొన్ని (పతులు; 

నడుమ - ఊ. ఎ. ఏ. ర. శ. 

1. వ్యా[ఘవంతుండును = ఓ. ఓ బె. ఖ. రు. 2. వరుండు కొన్ని (పతులు. 

1. నంతసంబుగ = అ. ఆ. ఇ. ఉ. ర. పెక్కు [ పతులు. ఏ. ఇచ్చట కొన్ని [పతులు 

“'వ్యా[ఘదంత' అను పాఠమును [గహించుటచే యతి సమన్వయ మైనది. ముఖి కొన్ని 
[పతులలో పూశ్వుపు లేఖననం| పదాయమునుబఐట్టి పూర్వానుస్వారము తరువాత 

వచ్చు నమరమును ద్విత్వముగా గై కొని “సం_త్త్సమున” అన్నట్లు పాఠము |గహించి 

"దత్త" శబ్దముతో (పాస యతిని పాటించినట్లు తోచును. 
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208. క. తక్కటి రథికుల 1నెల్లను 

జిక్కువడం "జేసి పురుషసీంవుండు మదం 

'బెక్క యుధివ్యిరు: బొదివెడు 

'నెక్కుడు *తమకమునం గదినె నే డై మెజయన్. 

209. వ, అయ్యవసరంబున నానై న్యంబుల జనంబులు, 

210. క. అదె పట్టు వడియ ధర్మజు 

డదయుం డగుదోణుచేత నక్కట నేం డు 

న్శదు( డ సుయోధనుండు దం 

(డి దలిర్పంగ చెంగు గంపురికి. 2గొని యెలమిన్. 

211. వ. అనుచు సం|భమాక.లచిత్తు లగుచు నున్నంత, 

219. మ. ధరణీభాగనము గక్కునం గదల రథ్య' వాశచంచద్గతి 

స్పురణం బీొహ్న(గ బాణజాలము నభంబుం గప్ప నత్యంతని 

ష్టుం సంతర్జన ఘోషభీషణమహాటోపంబు కగ్గంతు లా 

తురతం బొంగంగ6 క జేశవచ్చి వడిం బార్జుం డగ్గురుం దాంశినన్. 

219, వ. కౌరవయోవవగు లొక్క పెట్ట భార్వ చ్వాజునకు బాసట మొ సనె నై న్యంబుగా 

సవ్యసాశం బొదివిన నవ్వికుండు ఘోరా కాకుం డయి గాండీవచండనిస్వ 

నంబు లొండొండ నిగుడ సిశిశసాయకపరంపరలు 11గురెసి కపాిలోపలం 
బును మేదోమాంనప.కంబుకు : నస్టిచూల్లోసి కతంబును నగు శోణికనదో పక 

ON 
a — నా. ఎ వ ప లాం లా తా ఎ 2 _— — 

208, 1. నేకుల ఎగ. చ.ణ., బ. 2. మదమునను _క. రు, డ. ర. 

210. 1. కోర్కి దలిర్బగ = హ్. 8. మోవముతోన్ _ణ. 

211. 1. మాక్షులిత - ఆ-ఇ. ఈ. రుమూయత్త _ద. వ. 

212. 1. (దధన్ఫురణంబు -క. జ. ౨. దిగ్భిత్తు లా - పెక్కు [వతులు, శి. _జేరవచ్చి = 
చ. జ. రి. ణ; జేయవచ్చి = వా. కొన్ని (పతులు. 

219, 1. గురియించి = ఈ; నిగుడించి _ ఇ. 2. ల కమరఠంబును ఆ. లి. నె కతంబును జుం 

ర. వ. వీ. శ. ష.-వా. కొన్ని పతులు $4, (వవావాంబు - కొన్ని పతులు, 



214. క. 

215, వ, 

216. చ. 

214. - 

216. 
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రంబును బఅవె నంత గభ స్తిమంతుం గడ స్తై లాంతరితుం డయిన 

బారు బాణాంధ కారంబునకు(6 దోడు సంధ్యాోసంక మనంబు గవిసినం గురునై 

నికలకుం దవువారలు నెదిరివార లని నిరూపింప నళక్యం బగుటయు 

[దోణదుర్యో ధనులు *నమరంబు సాలఠింఛి వాహిను€6 దిపియించినం దిరం బె 

ధనంజయుండును జయ తూర వస్పనంబులును జాంచాల కేకయాది బంధుమి త్ 

(వళ రసావవనగ౦బుల. ను వీనులం బొలయం దనబలంబుల మర ల్సి ధర శ్రనందనుం 

గొలిచి చనియె ీనితె జంగున రెండుసేనలు దమతమ విడిదలల కరిగి యథో 

శిత వ్యాపారంబుల నుండి నాంటిరా తి సినిన మణునా(దడు, 

“రేవకడ 'యుభయబజలము.లు 
శపును నెలమియును నెసక మెగ వెలి యా 

టోపంబున రణసగ్నూ 

హోపషకమలీల మెఅయ న.జ్జ్బ్వలభంగిన్ . 

ఉన్న సమయంబున అజ్ఞా?షావంబులు మొగంబునం దోప (దోణుండు దుర్యో 

ధనున కి ట్రనీయొ. 

నరవర మున్న చెప్పితి రణంబున నర్హుేను. డొద్దనున్న నె అ జ ది 

వ్వరికిని ధర్మనూను6 బొదునంగ నశక్య మొకండు పార్గును 

ద్ధురుః డయి నేల వావికొని దోర్చల మొప్పంగం బోవ జాలినకా 

వెరవున బమైడం బరులు వేవురు మార్కొనినం గలంచెవన్ . 

రీ. గిగమ_న్షకాంతరితుం డైన =ఆ. ఖ. ప. వ. 56. సంతమసంబు = అ, ఆ. శ* 

"పెక్కు (పతులు; సమయంబు ఎ వా, 7. దురంబు సాలించి - ఆ. ఇ. ఈ. ఎ. ల 

కొన్ని (పతులు; దివిపించిన . క. ఘ. రు. డ. ర; దివియం బంచిన_ ఉ. ర. ల వ్యా 

దివియ నియమించిన ౬ ఇ. ఈ. ఐ. 68. నిట్లు సేనలు రెండును = పెక్కు (పతులు, 

1. నుభయ - వీ. శ. పష. 

1. ను తోడనున్న - ఊ; ను డుండె నేని - గ. 
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న్నీ 

వాటి [దో శాచాద్యల 'రెండవనాణో యుద్ధము ya 

సం, 7165 

217. ఆ. నరుడు లేనిచోట నను గని వెన్నిచ్చి 

218. వ, 

219. క. 

220. వ. 

217. 

పాఆఅకున్న( బట్టు*ేవడి యె. గాగ 

దల(వు ధర్మపు త్తు ధరణీ పాజఖుట 

గలిగె నేని 2నంతకంకు మేలు. 

అనిన విని సుశర్మ దుర్యోధనున కి ట్లనియె, 

ఆనరు( డెప్పుడు మము నవ 
మా]నించుచు కినునికి. “జేసి మను జేళ్వర కో 

పానలము సంతతము మా 

మానసములం శీబొదువ నతనీ మార్కొను కడంకన్. 

*తమకించుచుందుము నీకు బాస యిచ్చి వెద్దకాలం బయ్యె నేండు రణభూమి 
యందు నర్జునుం డొండె (దిగ ర్లు రు లొండెం గావలయు నే మశని. బెద్ద 

కయ్యంబులోనం బాపీకొని పోవుట నీచి త్తంబునకు వచ్చున కాదె యనవుడు 
నశనితమ్ములు 2 సత్య వతుండును సత్యకర్ముండుీను సత్యవర్ముండును నీబ్బం 

గిన పలికిరి చారలీపకం బె బై నరథిక గవగ్గంబు ని తెబింగున నియ్యకొని 

యుల్ల సిల్లై నిమ్మెయిం |దిగరు రులు పది చేవురు దొరలు గడంగినం గని కీతుండి 

కేరళ మాళవ" ?లీంధమగధమళచ్చిల్లి కాది దేశాధీశులును బంధుమి, త్త నహి 

తంబుగా నివ్విధంబునవారితోడివా రై పంశంబులు వలికి యుబ్బునం బ్ బంగి 

రట్లప్పరుసున నగణ్యరథికో త్తము లుత్సహించి కృతస్నాను లై యగ్నులం 
బూజించి తత్సన్ని ధి సర్వ యోధులు నాకర్ణింప నందు ని ట్రనీరి. 

1. వడియు, వడుట, వడును గాక ౬ అని పాఠములు. £. యంతకంచు _ పెక్కు 

తాళ పత (పతులు. 

1. నింపు చునికి = అ. ఎ. ఐ. శ. మ. కొన్ని |వతులు. 2. మనికి జేసి _ ల. లి. బొ 
దువు ఆ. ఇ. ఈ. ఉ. శ. కొన్ని (పతులు. 

1. తమకింపుచుండుదుము _అ. ఆ. ఇ. ఈ. కొన్ని (పతులు; తలకించు = ర. 2, సత్య 
రథుండును - శ. మ. చెక్కు ప్రతులు. శీ. ను సత్యసేనుండును - కొన్ని | పతులు, 
4. వర్షం బైన = "పెక్కు (వతులు. క. ముఖ్యులు _ చెక్కు. (పతులు. 6. తుండీర-ఇ; 
తుండి _ వీ. శ. మ, కొన్ని (పతులు. "7, వుళిండ, కళింగ _ అని పాఠములు, 



221. సీ, 

222, వం 

221. 

222, 
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అర్జును. 1జంపుదు మతని కోడితిమేని గోవధంబును కీవనితావధంబు 

[దివా వధంబును కొర దారగమనునంబు [బివ్మాన్వ వారణంబు( బరధనాప 

వారణంబు గురుజన త్యాగంబు శరణాగతారతణము *నన్ఫ తాభిరతియు 

మద్యపానము ర్నగ్సి మానవ వై ముఖ్యమును గృవా దావాంబు జనుల "+ నెట్టి 

గతుల బుచ్చు నట్టిగతులు వాటిలు నక్కి 

రిటికోలుతలకు నోట లేక 

కిదురము సేసి తగినతుది గన్నపుణ్యాత్మ 

కలితగతుల మేలు గలుగుమాకు. 

అని !సంశావంబులు పలికి సంశ_ప్పకు లనేకర థైక ముఖ్యులు బహుళచతురంగ 

బల పరివృతు ల కురురాజు సంతసిల్ల నుల్లాసంబునం జనిరి గురుండును 

గరుడవ్యూవాంబు నమక ట్టి దానికి. జంచు వై_ తాను నిలిచె దుర్యోధనుం 

డును దమ్ములుం దలయును గృపకృశవర్మలు గన్నులను 2సింవాళాఫీర 

శూరసేన కేకయ|పముఖులు మెడయును చాహ్లిక భూరి శ్రవస్సోమద త్తకళల 

శల్యులు వలవలి జక్క_యు నశ్వశ్రామ సుదథతీణ వించానుపిందులు డాపలి 

అక్కాయు కళకునిపొం డక ళింగాంబష్టమాగధులు వెన్నును నానాజనవద 

"సీనాసమన్వితుం డై సూతపు తుండు పుచ్చంబును నై ంధవాదివివిధదేశా 

ధీశులు నెడనెడం గలయక౯ా జెరసి యొడలిపొలుపును బలుపుకు నై నిలువ 

నియోగించిన న మ్మోహరంబు మహాపవనకముద్రూతసొగ రా కారం లె 

యుత్సావానృత్యంబు సేయు చండంబునం జూడ నొచ్పె నందు మధ్యను 

(పదేశంబున భగవత్తుండు గజారూఢుం డై యుదయాచలంబు వె ( బొలుచు 

ఛానుండునుంబో ల దేజరిల్లుచు నుండె నంత నక్కడం |దిగర్రాదులు పాండవ 

1. జంపెద మతని - అ. ఒ. క. కొన్ని పతులు. 2. శిశ్యుస్త్రీ వధంబు = వా. 

ఠీ. బతిధనాప = ఐ. ఓ. ఖ. ఘ. కొన్ని (పతులు. 4. న కృ తాభిం తియు = అ, డ, 

క్, నార్తి మానవ = ఈ; దీన మానవ -ఉ. ఊ. ఎ. ఏ. 6. దవానంబు - ఆ. ఉ, 

ఐ. ఒ. ల. కొన్ని పతులు. 7. నింద -ఉ.ఎ. 6. దురము చేసి తగిన తుది = 

ట. ద. ప. వ. వీ. శ. వ; దుష్కరంబు సేసి తుది = వా. కొన్ని [పతులు, 

1. శపథంబులు - ఇ. ఐ. ఓ. జ. ట్ర. అ. వ. 2. సింవాళ కాశ్మీర, సింవా సౌవీర = 

అని పాఠములు. 
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22లె, చ, 

224, వ, 

225, "కే, 

226, వ, 

227, చ, 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 

నేనడకిణదిక్కునకుం జని సమరంబునకు సవ్యసాచిం దొలంగం బిలుచుటయు 
నన్నరశార్లూలుం డన్నతో ని ట్లనియె. 

త ఆీమీ సుశర్మ దిమ్ములుసు “'దొనును నాజికి నన్ను. విల్వ నే 

నెలు(గనియట్టు లుండు టిది యే పురుషార్థము వారి నెల్ల నే 
_డెజు నులటుమాడం బంపుము కడిందిగం జూడకు నీకు నేమియుం 

గఅగొాజ గాదు పోమి గడ. (గష్టము నాకు నుదా త్రమానసా, 

జనుటయు నయ్యుధిష్టిరు "డ., 

గుగునిబబశెర ధ్ర లు నెబుంగుీదుము మనకు 

నతనీపూనికి బొంకు సేయంగ వలయు 

దీని కెయ్యది కార్యంబు ఈ నివ్ర 

బుద్ది నుచితంబుగా. డలిసోయు మనుడు. 

ధనంజయం డతని కి ట్ర్యె. 

పిలిచినం బోవకుండు టిది వీ" తకం బగు. గాన నేర్పుగా. 

దల(పదు లోక మే నరివధం బొనరంపంగ నెట్లు. బోయెదం 
జలము బలంబు భై గ్యమునీ శౌర్యమునుం గలవాండు వీండు నేం 

డలఘము:డు గుంభసంభవుని నాంగు భవత్సరిర కోణార్జి యె. 

అని పాంచాలవరుం డగు సత్యజిత్తుం జూపి, 

ఇక డున్న యంత సేపును 

మతి సమియు వెఅవ వలదు మా ర్తురచేతకా 
వాతుం డయ్యెనేశి నిలుచుట 
చతురత గా దనికి. దొలంగి చనవలయు న్భపా, 

1. లుండు డిది _ఖ. జ. ఠ. డ5లుండ నిది. ర. వీ. శ. వ, 

క. దరువు పక, జ. డ.ణ. ౨. పోయవలయు = జ. ద. 

1. ెంటితనం, చెట్టతనం, జెండుతనం, చేదతనం ౬ అని పాఠములు; జెంటితనం _ 
న. ళ. 2, సావానముంగల _ న. పః సత్యమునుం = ఊ. ఏ. క. వ, లి, ణార్ధ మైె= 
శమ, కొన్ని (పతులు, | 



280. శే, 

251, వ, 

వలవ. క, 

298. క. 

_ 29౩0. 

281, 
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అరునుండు ధర్భదాచే సనుడాతుం డౌ నంలో నవలపె౧ బోట్ ఎఎ 
జో దో యూన వాతో లూనా 

సం. 71644 

అనిన నొడ౧బడీి యట్లు కా కనుడు నన్న 

రేం| దునకు భక్తి (మొక్కి సు రేం దపు తు 

డతనిచేత దీవన గొని యవ్విరోధు 

లున్న "దెన కేగా సంతోష ముత్కటముగ, 

ఇట్లు ధర్శజుని'యొద్ద వాని విజయుండు చనుటకు నుబ్బినమన'నై న్యంబులం 
గనుంగాని యమ్మ హీపతి ధృష్ట్రద్యుమ్ను తో గారవులు గరుడవ్యూవాంబుగా 

మోహారించినవారు దీనికి నీవుం దగ మండ లార్ద వ్యూవాంబు ిసమకోట్టు మని 

పనిచిన నతం డట్ల చేసె నివ్విధంబున నుభయవ్యూవాంబులును గాఢసన్నా 
హాంబు లై శంఖ భేరీ పమ ఖతూర్యస్వనంబులు చెలంగ నడు వానకాలంబునం 

బొంగన గంగాయవంనలుు బోలె నొండొంటిం * దార్కొనుసమయంబున 
నయ్వజాతళతు..డు (దుపదపు తు నాలోకించి గురుం జూపి, 

నే డీ కాహ్మూణు చేతం 

బోండిమి సెక యేక జిక్కి పోవక యుండ౯ా 

వేడిమి 'మెణయుశర: బుల 

వాండీ మీసొం "ఐల (6 జూవవలయుం జుమీ". వో శ్రీ 

అనుడు నశండు నవుచు ని 

టను నే నా గంగ దోణు( డని నినుః గదియం 

కేజమువాంజె యింత యేటి! 

నను నీశండు గెలువ లేండు నమ్ము 2వుద్రి శా, 

1. యెడ 17” _ కొన్ని (పతులు. 

l. నొద్ద వాసి - కొన్ని (పతులు. ఏ. సంఘటనం బొనర్ప్చు మన్కి నంఘటింపు మని = 

అని పాఠములు. లి. చాకు నమయంబున ౬ ఇ. ఎ. జ. 

ీలి2, 1. గల్లు - ఊ. ఎ. ఏ. ఐ. 2. వెంపెల్ల - కొన్ని పతులు. 

వలల... 1. గను వాడె- అ. ఈ. ఉ. ఊ. కొన్ని (ప్రతులు ౨. మహీశా = కొన్ని (పతులు. 



జ్ ౫8 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 
ో 

లిక, వ, అని పలికి పారావతవర్డాశ్వ వర్ణ నీయరథుం డగునయ్యతిరథుండు గుంభనంభ' 
వునకు సమ్ముఖంబుగా నడచుటయు నాధ్భష్టద్యుమ్నుదర్శనంబు దనకు 

నరిష్టం బగుటయు నగ్గురుం డొక్కింత విన్న వై యతనిదిక్కు 'చేజిచూడం 
జాలక క్రీడించి పాంచాలబలంబు వై నిశితవిశిఖంబులు కీపరగించుచుం జాయ 

వడ నడరె నంత నక్కుడ, 

255. సీ. |కీడి *ేయాంకొని యున్న కేనరి వార౭ణచయముమీందం జనునట్టు లా|తిగర్డ 
వరుల నరుగంగ వా రటము న్న ద్ధచం[ దాకృతిగ నొడ్డు సంఘటించి 

కొని యుండి యాతని: 2గని ప్రీతి నార్పులు బొబ్బలు 'జెలంగంగం 

బొంకుటయును. 
అ 3 అధ డు జూచుచు నావవ్యసాచి మందస్మితు( డై కృష్ణుతోడ ని ట్లనియెం జూ 

ఆ. *మెక్కు డై నరవము చెసకంపుటుబ్బునం 
బొదలుచున్న వారు *మదము కతన 
నెదిరిం దమ్ము నించుకేనియు నెజుంగరు 
వీరు [కొవ్వి చావ వేండి రకట, 

286. వ. అని మజియును. 

287. క. తగు నంతసింవం గుజనుల 

క గపడనివిశిష్ట గతికి నస్మద్దివ్యా 

శుగవు లేచేం బోం గనుటను 

విగతభయత్వంబు సమరవిధి కొప్పు గచా. 

285. వ. అనుచుం జేర నడచి 'దేవద కంబు ఫూరించిన. 

294, 1. వత సవర్థాశ్వంబులు . ఎ. ఒ. క. ల్లి, నిగుడించుచు ౬ జౌ. య. 

జక. 1. యాకలి గొన్న యు. డ.ద.న. 2 కో లల _ బ. 8. మిప్పు కేమి కతముూ 
నెసకంపు వ. ఫీ శ, వ. స.ళ; యేపు బరవనము నెసకంవు - ఓ. జొ. ణ. 4. మదముకతన _ చిక్కు (పతులు; ముదము _ వా. వీ. శ. వ. 

బి7. 1. జారి గొనుటను[కు) ఇ. వ; జచ్చుటకును _ ఊ. ఎ. వ. ఆ; బొగ రణచుట -య, 



(31) 

289. 

240. 

241, 

242. 

248. 

244, 

259. 

240. 

242, 

244. 
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. ఆనినదంబు సాం|దముగ నాకస మంతయు నిండ *బర్వుడున్ 

మాననముల్ గలంగి యభిమానము ధైర్యము దూలి విద్విష 

క్సేన నితాంతనిళ్చలత( జి|తీనమర్పితమూ ర్తి యో యనం 

గా నులి వేది యుండియును (గమ్మ జి కిదేఇ రవంబు *మీఆ(గన్. 

ఇట్లు చెలివౌంది యొండొరులం బురికొలిపికొని సంశ ప్తకు లొక్కు పెట్ట 

ఫల్ల్గునుపయిం బటుశర పరంపరలు గురిసి రతండు 1దవ్వుదవ్వులం బదియేను 

"వేలరథంబుల వారిం గూల్చినం బెలుచ నబ్బలంబు అడరి. 

. కరము లొకం డొక(డు పదిపది 

పరగంపంగ మూట మూట ఇార్ధుండు నొంచెన్ 

సరినైదై చేయగ న 

న్నరు. డందజ శెంటరెంట నలి నొప్పించెన్, 

. అట్టియెడ నుజాహుండు పే గీడికిరీటంబు దళవిశిఖంబుల నేయ నతం డతని 

వె ననేకళరంబులు పరగించన సుళర్ముండును సురథుండును సుధన్వుం 
డును బాసట మై యప్పార్టుం *చా/ిన. 

, వారికేతననులు వడి. [దుంచి యవ్వీరు 

డాసుధన్వుహయళ'రాననముల 

తునియ లవనిమీ(దం దొరగించి తన్మ_స్త 

కంబు! దునిమె కేరుగముల కుటికి, 

. ఇరువే యుదృటర థముల. 

బొరిగొనుటయు. 1*బిఅబలంబు పురికొనక *వెజం 

1. బర్వినన్ - ల; బర్వ దుర్మానంనలటల్ _ ఊ. ఏ. క, ద. ర. 2. సమన్విత, నము 
జల = అని పాఠములు, శి, మూర్చలు 'దేరియుండగాన్ - న, 4. మీజ(గాన్ - 

వీ, ళ. వమ. న; మానయాన్ - వా. కొన్ని [పతులు 

1. చొదవ్వుల కొన్ని [పతుణం, 

1. కిరిటి కరీటయబి - అ. ఓ. బ. వీ. శ. వ.* 2. బొదివిన _- ఈ. 

1. పర - కొన్ని (పతులు. 2 వెసన్ _ ఇ. ఈ. ఉ. ఊ. కొన్ని (పతులు. 



శ్రమదాంధ ముహాోఖభారతము 
ఖో 

దరబుచు గుంపులు ిగట్టుచుం 

గుకుపతినై. న్య ంబుపొంతకుం జనీచుండన్., 

£15, వ, ఇట్లు భయ' భాంతు లైననై నికులం గనుంగొని సుళర్మ యెలుంగె త్తి. 

215. క. వెఅవకు( *డిట మకలు(డు ము 

'న్నెజుంగనె యర్జునునిం గురుమహీపతికడ నే 

తజ జలికీనపంత౦బులు 

వ.జక. *నో 'రెద్ది ర్విత్త *మరలిన మనకున్. 

వప, వ అని జరసనంబు చేసిన నానై నికులు గోల "సేసి రప్పుడు నారాయణ 

నేవాల రెక్క జక్క డ యని వారిం గూడి కడంగిన నిస్సాణాదితూర్య 

'రావంబులు సెలంగుటయు వాసవీ వానుదేవు నాలోకించి. 

£4, చ. ఒదిేలను [వాణముల్ గలుగ నూరక యుండుదుశే |తీగర్తు లి 
ప్పుడ నుఖుమాడి పోద మటు వోవంగ నిమ్ము రథమ్ము నావుడుం 
గడువెస నాధనంజయుని కాంకిత మెక గడ నక్క డెల్ల నె 

క్కుడు ముద మొస్ప' దేరు 2రథికోటులవె బఆఅపెన్ ముకుందుడున్. 

౬4, త, పివులాంబువములు పూనిన 

పిమానమో నాగ మెజనె వెలిమావులవే 

గవ. సొంవున నయ్యరదం 

బమేేం। దునిలీలం బొలివె నతనినుకుండున్. 

ఓల). వ, ఇట్లు మండల పచారగశ| పక్యాగశాది వివిధగతులం "జేరు సంచరింపం 
జ_ముచు నిలింపకోటికిం గన్నులపండువు సేయం బుండరీకాతుం గనుం 

వ డు మాలు దక. ల; డు వెరవకుడు ము న్నెరుగరె.ఎ. ఒ. వా. 2. సభ -బ వ. 
ల ఇంకన్ద రత్త = వా యపయళము మగుడ మరలిన మనకున్-ఐ. 4. మగు (A) 
శవమనకున ఎ ఆ. ఇ. ఉీ క. ఘర 

త లోకా పెట్టన కూడుకొని _ఉ ర 

a ౨ ళల = ఇ. పౌ, ఖు డర, ల చ. బి, రథకోటుల వె _శ. పష. పెక్కు. (పతులు, 
శ క షః, ఎ లాచారన ౧త = ఆ. ఈ. ఊఊ, వ, కొన్ని [పతులు, 
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254. 

255. 

251. 
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259, 
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గొని నారాయణగోపాలురు గుపితాత్ము లై యద్దునదుర్యోధనులు 

చ్వారకానగరంబునకుం బోయినంనాడు కృష్ణుతోడి సరిగా దుర్యోధనుడు 

దమ్ము గోరికొనన వాం డగుటం జేసి యీనునం జేర్చి యన్న రనారాయణుల 

మేనుల నానా(స్ర్రంబులు నినిచిన నరుండు 'దేవద _త్తంబు పూరించి యవష్టం 

భంబునం ద్వష్ట్ర యిచ్చినమహో(న్త్రంబు [పయోగించినం ద| త్స భావంబున, 

. గాండీవిచంద మయి వా 

రొండొరులకు. దోచి యొకళు లొకళుల నానా 

చండా(స్త్రుళ్యన్త్రసముదయ 

ఖండితులుగం చేసి పడిరి కలనం గలయన్. 

॥ 1ఇమ్మైయిం గృ తార్థ (అ బయినది వ్యా(స్త్రంబు పదంపడి శాంతం బగుటయు 

హత శేషులు వోక పొదివి రథిరథ్య కేతుసహితంబుగా సవ్యసాచి నాధీల 

శరజాలసంవృతుం చెసిన. 

. ఆపార్టుండు కోపానల 

దీపితు. డై_ విశిఖశిఖలతీ వనివాతి న 
త్తూపులగమి చేర్చి జముని 

1 పోపు గుడువం బుచ్చె వారి. బురువంశనిధీ. 

= ఇవ్వీధంబున విజృంభించి యట్టహాసంబు సేయుటయుం దుండి!మగధ కేరళ 

మచ్చిల్లి కాదు లడరి సాయకని కాయంబులం గప్పిన, 

. నానా(స్త్రంబుల నాతండు 

పీనుగు వెంటలుగ6 జేయ. విలటుసనక మవో 

1. మున చవారొండొరులకు _ జొ. ణ. వీ. ళ.ష. న, 

1. "వా" [పతిలో యీ వచనము లేదు. 2X. రథ్యృకేతు నహితంబుగా = ఒ. ఓ. జొ. 

వ. వీ శ.వ. నస రథ్య'కేతన నసహితంబుగా - అ. ఆ, ఇ. ఐ. ఖ. గ రథ్యకపికేతు 

గరుడ శేతు సహిశంబుగా - వా, కొన్ని (పతులు. 

1. కొ"ప,,..5 గెవంశనిధీ _- తి. హా; సౌవు...బంచె.. .పా ర్థివముఖ్యా = ఏ. వ. 

మద మె, |వతులలో లేదు. 
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సేనలు దోతో డగ్గణి 

యానరువై ( బెల్లు గురిను నమ్ములవానల్ ం 

వ56. క. కరితురగరథప దొతులు 

జెరసి "కదిసి చుట్టుముట్టి ఫీషణ పాతి 

స్ఫురణ మెజయం చేరిన న 

చ్చెరువుగ విజయుండు సించి చెండాడె వడిన్. 

25, వ. సంక ప్పకులు మజియును. 

258. క. ేవెరయీ.(గలగతీి. గవియుచు. 

బొరింబొరి. గడుందురులసగిది. బొదువుచు *నెరకై. 

"వెరవునం గాకులు. కి గోంతులు. 

బరువడి( జీకాకుపలుచుభంగి *నలంచుచున్. 

౨59, వ. వినంగి రందు( గొందటలు వీరావేశంబున,. 

= సంక్ నతు అందణు నొక పెళ్ యర్దణురథందు సె బిడుట్ = 
= ర్త & (=n 

సం, 718.20 

260. క. అరదంబులు మొదలగు ను 

ద్దురవాహానకోటి డిగ్గి దుర్వాంతగ తిం 

దురగంబుల చె హరివై _ 

నరువై 'నూడుకోన( బడిరి నలి నార్సులతోన్ + 

2వర్, 1. బెట్టు - వ. వా, 

25కి. 1. కవిని - కొన్ని (పతులు. 

ఐలవ్ఐ, 1. తెరయీగల _ అ. ద. న. బ. శ. మ. నూ, వ చెర CIEE వ. న. ళ; 

నెజ వై -స్క్యూ నరువై - వీ; పెక్కై, కడిమిన్ - అని పాఠములు. లి. పికములు- 
ద. ప.ళ.నూ; (గద్దలు -ల. 4 నలంవెన్ ఈ. వా; దలంపన్ _ శ. వ. నూ, 

కలంచెన్ చ. ట. ద. ప. మ. 

LY లర > 1. నూంది - వీ న;నూూదు_ద.వ.వ. శ.వ. వా, 



261. వ, 

962, ఆ. 

26కి, వ, 

౬64. క. 

265. క. 

266. వ, 

261. 

264. 

266. 
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ఇ_-కెఅంగునం జేయిగా లార్పనుం జూడ్కి వణి!పను రాకుండునట్లుగా 

గుంపులు గొనం బై పయి? దొరంగినం గృష్టు లగపడిరి తెగిరి మడిసిరి క మగ్గి 

రనుమాటలతోం దశ ఎన్యంబుల సింహనాదంబులు. దూర్యనినదంబులు( 

జెలం7 నప్పుడు *నెమర్చి చెడ్పడి వసుదేవనందనుండు. 

ఎచట నున్నవాండ వే మెతి (పాణాన. 

గలవె యేను నిన్ను గాన కునికి. 

దల(కుచున్న వాడ ధైర్య ధా రేయ సీ 

యెలు(గు నూవవే సురేం|దతనయ. 

అనీన విని యతండు-ముకుందునిమానుషభావం బూహించుచు నుత్భావాంబు 

వాటించి. 

అనీలా(స్త్రంబు (పయోగిం 

చిన సంశ_ప్తకులు దెనల( 'జెదరి చెరువు చా 

డ్పునం దూల(గ బహువిధశర 

వినివాతి బడలువడ( జేసె వెన్నుడు మెచ్చన్. 

శిరము లురంబులు గరములు 

చరణంబులు రూపు మాయ శకలము లె నం 

గరధరం దొర6గిరి యోధులు 

గరితురగ రాథా(స్త్రశ(న్ర|ఖండంబులతోన్, 

అట్టు గసిమసంగి కిరీటి క ల్వాంతపు రాంతకుండునుం బోలె అారిసనమరు 

చుండ వెండియు వెణచజవక తలిమి పెనంగునబ్బలంబు లతని వాణపరం 

పరల బలితంపు6 *బరవునం జీని. 

1. పను వెరవు గాకుండు - వ. వా; పను నెళవు గాకుండు-త. 2. కుప్పలు = కొన్ని 

ప్రతులు. లీ. మందిర - వ్యా [తుంగి ర-ఐ. 4. చేయార్చ చేడ్చడి - ఖ. 

1. చొరుగు = అ, 

1. రయంబునం జేసి = ఓ. త. వ. వాలి 
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. కూలురూపుం దన్ని కొనియెడురూపును 

నొజలురూపు నేల కొజగురూపు. 

బొరలురూపు నయ్య నరవాజిగజములు 

(పథనభూమి ఘోరభంగి గాంగ, 

. ఇ్వధ-బున నననుసమరశత్పరు లై_ తనవలన నేనుణి యామజందియు 

వావయు. నట్లుండం "నిక్కడ ధర్మజుండు పురకొల్ప నుద|గనై న్యంబులు 

మన మొనలు దలంకం దతణిమె నాచార్యుండును ధర శ్రనొనునై న్యంబులు 

దలంీకం దణిమె నప్పుడు నీకొడుకు దుర్శుఖుం డతనికిం 

(బియంబుగా ధృష్టద్యుమ్నుం దలపడినం గురుపాంచాలకుమారవర్గ ౦బు లగ్గ 

లికం గవిసి పో నట్టి యెడ, 

చ. గురు6 డనుతీ వమారుతము కో_లల కోర్వక ధర్మపు[త్రబం 

ధురబల వారిదోత్కరము దూలుడు నాతం డదల్చి వీరసుం 

దరముగం 'జేయి వీచిన నుద|గగతిం బురికొన్న( గౌరవ 

స్ఫురణము నుద్భటం బగుడు సూర్యుని మింగ ధరాపరాగముల్. 

ం ఇబ్బం౦గి నుభయనై నికులును గలయకా బెరసిన మణిభూపషణకిరణజాలంబుల 

కతంబున ధూళికృతంబు లగుతిమిరంబుల గెలిచి పోరుచుండ *ధారాళ 

రక్తసిక్తం టె యారజఃపటలం బడంగుటయు, 

= అరువా6గును దార్కొని వీ 

స్ఫురణ మరయ నాయుధముల పొగ లేనిశిఖల్ 

దరతరమ యొగయం బోరంగ 

ధరం జతురంగములు నద్భుతంబుగ( 27ఇ7జచ్చన్, 

1. నల్లి నొజగు _ కొన్ని (పతులు 

1. నిక్కడ ధర్మజుండు. ...... దటిమె - ఈ భాగము చెక్కు తాళపటత(పతులలో 
లేదు. 2. క నెదిర్చె - ర. వీ. శ. మ. 

1. గచప్పె _- ఊ. వ. ఐ. జొ. 

1. పొదలుచుండ ర. ్లి ధరాతలంబు రసి కం బగుడు - ఊ, ఎ. ఏ, ఒ. 

1. మెరయు నాయుధముల - ఆ. 2. నణగెన్ _ కొన్ని (పతులు. 



- 272, 

వలి, 

274. 

275. 

276, 

278. 

276. 

1. లేమి_ద. వ. లి 

య; అఖండయతిగా సమర్డి ంచెను. 

1. గలంక నొంది - ట. వ. ౨, వడిపోవ _ ద. ప. బ. వీ; పొలివోవ _ల, 

(దోణపర్వము న ప్రథమాశ్వాసము 

. కరిఘటలు దురగములదళ 
మరదంబులమొ త్త మనక యడం వడిం గా 

ల్వురు (మగ్గం జేయుచును (మ 

గిరె విస్మయ మొలయం జూచు ఖిచర తకతికిన్. 

. 'తేరులయొప్పు | మోడుపడ. 'చేకువ కేనిపచాకికోటి ను 

22 రుధిరంబులో నూనుణిగ నానినయేనికపిండు *పకముల్ 

ఘోరము గాంగ 5 చెవ్వి వసం గూలుకులా దుల. బోలు నాశ్వికుల్ 

వీరవినోదముల్ సలుపువేడుక సొంపునం "గూడి యెక్కినన్. 

. నిలిచినరూపు డ్ ల్లి ధరణిం బడి యున్న శరీర మింత లిం 

తలు శకలంబు లై నెఅయ దందడిమూ(క "గలంగ నొంటి గుం 
పులు *పటీవోవ ర_కజలపూరము రొంపులు ధూళిగా రథం 
బులు రథసంబునం బణిపి పోరిరి యోధులు (గోధదీ పు లె. 

. కొనల 1 గుమ్మియు. బాదత 

లమ్ముల6 క్కొనుగియును గరములం బటివపటి యి 

యి మ్మెడలంగ6 గగిచియు నర 

దమ్ముల నేనుగులు వీటఆాటము సేనెన్. 

. తురగమున నరుని ఓ వేయుచు. 

గరిదంతము వెలికి యన్యకరి వై చుచును 

గె 
త్ 

జా 
స 8 

చ 95 

రుఢిర౭బు (గమ్మిన యేనుగు పిండు నకముల్ - ఆనం, 

లి. గు నచ్చిన యేనుగు - ఒ. క. ర. క.(యతి 

భంగము); గ [గచ్చర, గ గప్పిన - కొన్ని (పతులు. అఖండయతిగా చూడవలను. 

4. వక్షముల్ - ఐ. ద. య. వీ. వా. ర్. [వన్సి = య; (చైళ్ళి - జా. ణ. 6. ధరం 

గూలు - వీ. శ, ష. 7. రూఢి శెక్కినన్ _ ద. వ, 

1. [గుచ్చియు = ద, య. వ, బి. జదిపియు = ఇ. ఈ. ఉ. ఊ. మ. య. వ. ళ. వ. 

కొన్ని (పతులు. 

1. వై.చుచు- కొన్ని పతులు. 2. నరునిం దురగంబుమీద నలి వై చుచు ఆ. జ. ట 
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278, 

279, 
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ద్రురరథము క చద్రల( [దిపష్పుచు. 

గరులు వినోదంబు సేసె6 గనుంగొను (పజకున్ . 

. ఒకొక్కచోట. 

. మెజుంగులు గర్జితంబులును మిక్కిలిసోనయు. గల్లుమేఘము 

ల్లికిగొన నొప్పు నాకసములీల రణకితి సూడం బొల్పగుం 

దణ చగుభూషణద్యుతివితానము పర్వ గజ[వజంబు వె 

ల్లొఅలుచు నెత్తురుల్ దొర(గుచుండ "నొగిం బడి యున్కి నత్తఆిన్. 

. అశ్షసుభటతతుల యంగఖండంబులు 

రుధిరళ ర్ద మవ న |ద్రులగి యున్న 

"వెల్లు చూడ రౌదవీభత్సకరుణభ 

యానకైక హేతు వయ్యె నధిప. 

| అట్టిసమయంబున నారోవాకులు వడినం చెరలం జబాబువారణనాయంబు 

లును వాహానంబులు! నొహాకంబు లయిన వెడవెడ మెలంగు వివిధయోధు 

లును రుఫరమాంనమ స్తేష్యవుం రుమవోవంక ౭బునం గలయ మునింగియుం 

గాళులు వెణుక రాకుండియు గొరిజ దిగంబడియును రథకరిఫోటక ౦బులు 

సంచరింప నేర కునికి వెడంగు వడుచుం చెనంగు కడిందిమగలును రకాం 

బుతురగావ ర్తకరిగిరికలితం జై ననమరాంగణసాగరంబు నానావిధీవావాన 
యానపాతగతులం దజియం జొచ్చి తమయట్టివారు గొందటు మునింగి 

నను వెండియు విజయధనవాంఛం "జేసి *వెజవక వర్తించు వీరవ్యవహారులు 

నయి *యెయ్యది సూచిన నెత్తుటం 70 చెక్కు. నై నికు లుక్కునం బొంపిరి 
వోవుచున్న సంకులసం|గామంబునం 'జెక్కు సెమర్శ్భక దర్పంబునం జెలం 

గుచు |దోణుం జెలుంగు నూపి కడంగి.. 

కీ. సడల [దిప్పుచు త, టి, 

1. మొగింబడి _ ఆ. ఇ. ర. కొన్ని (పతులు. 

1. ణాభయాన _ద, ప. బ. వీ. శర. వా. 

1. లు వినిహితంబు లయిన _ ఈ. ఊ. ఓ. కొన్ని (పతులు. వ. రథ = అ. జ.ప ల. ద. 

లీ. వెరవక = ట. వీ. శ. ప. ళ; వెజువేది -.వా. కొన్ని |పతులు. స 4, యెయ్యెడ 

జూచిన ఇ. య. ర. హా. 
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౨61. క. కరియూథధథనాథు. బొదువం 

ద్వరితోద్దతి యానదుర్ని!వారం బై శే 

సరి ననియెడుపగిది యుధి 

స్టిరుదెసీకుం జనియె నతనిసేన దలంకన్. 

982, క, అతికోలావాలవికల 

స్థితి యగుతనబలము మిగిలి ధీరత్వమహో 

న్నతు( డగునతండు విళిఖ 

(పతతి వంపి గురునివె నరాతులు వొగడన్. 

=: (దోడాచాద్యూనిచేత నత్యవిత్తు నచ్చులి 3 
సం, 7_20_1 

288. చ, కని |దుపదాన్వ యో _త్తము( డకంపిత శార్యుండు నత్యవిికముం 

డనుపమధై_ర్యధుర్యు(డు మహోబలదీ పుడు సత్యజిత్తు [దో 

ణుని వెసం చాయి తత్తనువు నొవ్వ దళో | గళరంబు లేసి నూ 

తునిమెయి. [గుచ్చెం జేర్చి పదితూపులు ధర్మజు. డుల్లసిల్లంగన్ . 

౨84. ఆ. గురుండు సత్యజిత్తు కోదండదండంబు 

దునుముటయును 'వేజుధనువు వుచ్చి 
కొని యుచా త్తరేఖ( (గూరభల్లింబులు 

ముప్పదింట నతని. గచ్వె నతడు. 

౨85. వ. తదవసరంబున సత్యజిత్తుం గూడికొని. 

986, క, వకు డనుపాంచాలకుమా 

రకు డబటువదితూపులం గరం బరుదుగ న 

(స్రుకళాచార్యుం బొదివిన 

వికాసముం బొంబె. వాండవేయబలంబుల్. 

281. 1. వారణమె - ఆ. 2 కునడచె - ఆ. ఇ. ఈ. కొన్ని [వశులు. 

282, ్న. గురిసి = ఎ. వ. 

284. 1. గురుని అ, ఆ. *, 
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28. చ. ఘనతరకోపవేగమున( గన్నుల నిప్పులు రాల సత్యజి 

_త్తనువు వృ కాంగము౯- విరిఖధారల ముంచి గురుండు వార లా 

తనివడి కోర్చి మై గలయ( 'దా(కంగ సారథియు బృడంగ వా 

పానములు వీలువోవ సిడ మలల నాడంగ నేసి రుద్దతిన్ . 

200, ఆం సత్యజిత్తు మేన సాయకదశకంబు 

నొ(టి కుంభజుండు నగుచు విల్లు 

దునుమ నొండువింట |దోణుని నొప్పించె 

నత(డు వృకుండు6 బెలుచ నడరి యేసె. 

2590. క. కినిసీ వెసకా సత్యజితుని 

ధనువు నటికి గురుండు వృకునిత ల దునియ(గ నా 

తినపాయములు సారథియును 

మును డొల్లంగ నాజలుబాణముల్ వి మేసెన్. 

290. ఆ. అన్యచాపహా స్తుం డై సత్యజిత్తుసం 

రంభజృంభణమున( గుంభ జను 

కదలర నేయుటయు నతండు 7ెంపాశెడు 

నాననంబుతోడ నవుడు గబఅచి. 

291. ఉ. ఖండము లై పడం ధనువు (గ్రక్కున నేయుడు సత్యజిత్తు వి 

లండు గొనం గొనం దునియ నుద్దతి నేయుచు. బెక్కుశేవిండు లు 

ద్దండత నుగ్గుసేసి భుజదర్పధురంధరుం *డీత( డింత ద 

క్కం డని యర్ధచం|దవిశిఖ| పవహాతిం దల డొల్ల నేసినన్. 

292. క. సాపహాంకారుం డగుగురు 

వాహుబలంబునకు నులికి పాణం దొలంగాెలా 

చవావాముల( దోలుకొని యు 

'శ్చావాంబు6 జలంబు నెడల ధర్మజుం డధిపా, 

290. 1. దరల నేయుటయు - ఇ. ఉ. ద. శ. కొన్ని |పతులు. 

291. 1. విండ్డునుద్దండ - కొన్ని [వపతులు. 2. డింత తోడ _ స. ళ; డీత డింక్ష - వీ. 

£92, ౩. దొణంగన్ ద, వా. 
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అభి (బోడాచాద్యూనిబోళ నూర్యూదో త్రం నచ్చులి == 

సం, 72020 

ఆతని వెనుకొన నాచార్యునకు నడ్డపడి వారిమొన లెల్ల గడక నొక్క 

పెట్ట (తోచిన దూదితిట్టలవై ( (బాంకు నగ్ని చందంబున (మగ్గం జేయు 

నగ్గురు( దాం! "మా శ్స్యానుజు( ఉడాబుదూవుల నొంచియార్నెన నలిగి యతని 

తనకుండలములతో నిలబడ నతం జేనె ధరణినాయక *సూర్యదత్తు( డిట్లు 

1. మచ్చా గనుజు(డు - ద. బ. నీ. వా. 2. ఇచ్చట మూలమునందు [దోణు నెదిర్చి 

యతనిచే నంవహారింవ బడినవాండు శతానీకు డని యుః 
బ్ 

టెం 

“నిగవాంత మనీకాని తాని శాని పునః వునః | 

[దోణం మళ్ళా ప్రద వరజః శ తానీకో౭ భ్యన రత”. 

భం. 1-20-20 చితశాలా పతి 7-21-25. కుంభక “ణపతి 7-21-25. భండార్కరుపతి 

పాూనూచికయందు “మత్శ్చ్యాదవరజః అనుటకు "మాత్చా్యదవరజః” అను పాఠము 

(ప్రదర్శింప బడినది శో, ర, 5. పతులు, 

శ తానీకు( డనువాండు (విరటుని తమ్ముడు) భీష్మునిచే నివాతు డై_నట్లు భీష్మ 
వర్యము తృకీంయాశ్వానమున గలదు. భీమ్మ-లి-991 తిక్కన భారతము. 6-118-24 

భండార్కరు వతి. 

ఖీమ్మపర్వములో నే సంవారింపబడిన శతానీకుడు [దోణవర్వము నందు తిరిగి 
కన్చించుట అసనంగతముగా తోచును. దీనిని గుర్తించియే కాబోలు కొన్ని సంస్కృత 
(ప్రతులలో (1, డే-5) “మాళత్సా్యాదవరజః” అను పాఠము |గహింపబడినది. 

మాత్స్యు డనగా మత్స్య రాజుకుమారు డగు ఉత్తరు డని [గహించినచో ళతానీకుడు 

వాని తమ్ము డగును. ఇట్లు విరటుని తమ్ము డొకడును, కుమారు డొకడును శ శాసీక 

నామము గలవారు ఇద్ద ఖుండి రని [గహించినచో వై రుధ్యము తొలగును. 

తికనసోమయాజి దీనిని గుర్తించియే కాబోలు ఈసందర్భమున శశానీకుని 

"సేరువిడి చి “సూర్యదత్తుడు” అనుపేరు [గహించెను. ఈతడు విరటుని తమ్ము డనియే 

తిక్కనభావము. “మాత్సా్యానుజు డాబు తూపుల" |దోణ-1-298. నూర్యదత్తుని 

చేరు ఈఘబ్బమున మూలసంస్కృత[పతులందు కాన్చించుట లేదు. 

నూర్యదత్తు డనువాడు విరటుని యనుచరు డనియు [దోణునిచే వధింపబడె 

ననియు సోరన్సన్ “మవోభారత నామ్మాను,కమణిక” యందు కలదు పుట. 664. 

మత్స్య అనగా విరాటు డనియు మాత్స్య అవగా ఉత్తరు డనియు సోరన్సన్ వివరించెను. 
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. వడిన జూచి మత్స్యబలకోటి విచ్చిన 

"జేదిమగధ కేకయాది సేన 

"అలం జెదరం దలరం దలడపడం గల 
య cn య 

గుండుకొన(గం జేసెం గుంభజుండు. 

. "మలుము ధనుర్షండము గుణ 

ముజుమంగ విశిఖతతి కీదొరుంగ నొక్కటం. దటి చై 

కిపఅవ రుధిరంపుంగాలువ 

లజిముజీ ఘనభుజుండు |దోణు( డడం నరేందా. 

. వీరాస్థిశర ,- రాఘున 

భేరిమండూకక వచపృథులోర్శిరథ 

స్ఫారావ_ర్త్రగజమకర 

ఘోరమహిమ ర_క్షనదులకుం దగియె నృపా. 

= కఇవ్వీధంబునం భాండ వాగజుం బట్టికొన నప్పళించి తయుము నమ్మవోవీరు 

మార్కొని యుధామన్యుండును 1నుత్తమౌజుండును *వసుచానుండును 
శిఖండియును నై దైదుశరంబు లేసిరి సాత్యకిక[తీధర్యులు వరుసన నూట 
యిరువదంట.6 బదింటం గప్పి రయ్యుధిష్టిరుండును మరరి జాణకత (త్రయ 

(ప్రయోగతీవు లగుధృష్టద్యుమ్న చేకిళానుల మున్నిడికొని *పొంగి తానును 
బం|డెంట నొప్పించే నప్పు డాభార'ద్వాజుని మణీయునుం బలువురు పాండ 

వపక'యోధపీరులు వొదివినం గని రనిమున్నించురాజులు రాజకుమారులు 

నతనికి బాసట మొ కవిసి రతండు “వనుచాను వనుధం గూర్చి జే.ము జము 
కడ కనిచి యుధామన్యుని నుత్తమౌజుని శిఖండిని సాత్యకిని బెక్కమ్ము 
లెమ్ములం *గీలించి తన్నుం గదిసినం గని యయ్యజాతళ [తుండు వెండియు. 
గై_తవంబున రణంబు "దక్కి తొలంగం వాటిన. 

1. మెరుపు - ద. న.ప. బ. వీ. 2. గురియ పీ. శ. శర. 8 పరపె-ద. బ. వీ. 

1. నుత్తమౌజుండు _ కొన్ని ప్రతులలో లేదు. ౨. వసుదానువసుధులును - కొన్ని 
(పతులు. కి. ధర్మశతవర్శులు -ఖ. పు బ. య. వ. క. కడంగి - ఒ. జౌ. ఖ. 
ఘు. మ.య, వ. కొన్ని పతులు, ర్. నీకొడుకు మన్నించు - ఐ. ఒ. ణ. అ. 
రీ. వసుదానువసుదుల వనుధంగూళ్ళి - ణ. శ. వ. కొన్ని ప్రతులు. . గీరనేని - 
ఆ. ఈ. ఐ. గ. ల. కొన్ని (ప్రతులు; నాటనేసి-కొన్ని పులు. 8. దక్కి తొలగం - 
"చక్కు (వతులు; నకుం దొలగం - వా, 
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గురుదృఢ సేనుండు 'దాంకిన 

పారిసారథి 1 కేతురథశరాసనళకలో 

త్కరములతోడ నతండును 

దొరంగించె. దదీయతనువు *దునియలు ధరణిన్. 

ఇ ్ తెజంగునం దునిమి తఅుమునతనిదోర్వి లాసంబు దుస్సహాం బగుటయుం 

చాండవబలంబులు చెరలినం గురుచై నికులు నలుగడలకు నెగచి రట్టు విజృం 

థించినకుంభసంభవు నెదుర్కొని *వార్టకేమియు. జిితనేనుండును నేనా 
. |) 

బిందుండును *సువర్చసుండును ధృష్టద్యుమ్నుండును జేకితానుండును శిఖం 

డియు సాత్యకి యును సుమి తుండును సాయకజాలంబులు నిగిడింఛీన. 

అందటకు నన్నిరూపు లై యతండు వోరి 
యాసుమి త్రుని. గూల్చిన *నతనిం గేక 
యులును మాత్స వ్రపొాంచాలురు నొక గా బెట్ట 

కవిసి *విరిసిరి త చృరాఘాతభీతి. 

ధృష్టద్యుమ్న సాత్యకి సేనాబిందు! పముఖరథికవకులును 1వసమటి యుండి 
రని" విని ధృతరాష్ట్రం డశ్చెరుివడి యిట్లు చేర్చినయాచార్యు శాగ్యభుజ 
వీర్య ంబులు సై రింప నక్కడ నెవ్వరు లే చెరి గదే యనుటయు సంజయుం 

డది సెప్పెద నాకర్ట్మింపు మని యి ట్లను నట్లు గలంగినకౌంతేయసేనం 
గనుంగొని కలకల నవ్వుచు గురువిభుండు గర్లునితో ని ట్లనియె. 

ెనుగాలిని వెసం గూలిన 
వనము కియం బడినపాండవబలము. గంశు 

విను మింక నెన్నండును *మొగ 
కొన రీయోడిచనువారు గురుకో_ల్తలకున్. 

1. కదలికా శరానన _ ఈ. ఉ. క. ఈ. ల. 2, దునుకలు ధరణిన్ _ త. వ. వీ.శ.ష. 

1. పార్ధశేమియు - ఇ. ఈ. ఉ. ల. ష. కొన్ని (పతులు; ధార్తకెమియు -గ. ణ. 

ర.శ. ౫2 సుధర్ముండును, సువర్శు ండును = అని పాఠములు. 

1. యలిగి = కొన్ని (పతులు. ౨, విరిగిరి - కొన్ని (పతులు. 

1. నిశ్చేష్టితు లై - చ. వీ. శ. వమ. స. 2. వంది - కొన్ని (పతులు. 

1. మొనకొన _ చ. యు. ణ. త. య. ర. వ. 
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శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

పవనతనూజుం గంచు నిజపార్శ్వవములం దననారు లేక కౌ 

రవులు మహో గభంగి నడరం గడుడై న్యము బొంది యున్న వాం 
డవిరళదివ్యమార్గణదురాసదు (దోణునిం జూచి వీడు రా 

బ్యవిభవకాండ యెల్లం చెగటాఅంగ6 వా అెడు నట్లు నూడుమీ. 

అనిన విని కర్లుం డతని కి ట్రనీయె. 
రె ర్ 

థీము(డు నట్టివా(డె యరిఖీషణవి కము. డస్మృదీయసం 

(గామజయంబు (ప్రాణములు గల్ల నై (చునె పాండవేయు లు 

ధామబలాఢ్యు లావావము దక్కుదురే యది గాక వారు నీ 

చే మును పడ్డపొట్లు దమచీ_శ్రములకా మఅవంగ నేర్తురే, 

వినుము తదీయ్ణయోధులును వీరేగుణాఢ్యులు భీము మున్ను గా. 

గొని గురుం చాక కుండుదురె కూడుద మీత(డు నొవ్వకుండ6ంగా 

మనమును *నీతని౯ బలసమ|గుల మై యటు గాక యోడి రం 
చునికి |పమాద *మేను మొగమోడక చెప్పితి గార వేళ్వరా., 

అని పలుకునంతకుం గూడుకొని. 

వాంసగారము లగువాయములు నమృ-ాంశు కేతువు మెణయ 

నజాతరిపు(డు 

'రురునిభాశ్వంబులు హారిశేతనంబును (బస్ఫురితములుగ6 బవనసుతుండు 

శుకవర్గ వారులు |పస్తుతశరభధ్వజంబును నొప్ప సహా దేవపూగ్వజుండు 

నంబుద చ్భాయరథ్యములు శుండాలప తాకయు శోభిల్లం దదనుజుండు 

గడ(గి తమతమసిడములు [గాల |దుపద 
మాత్స వ్రసాత్యకోముఖ యోధమండలములు 

'దారుణాటోపవి కమో త్భావాలీలం 

కీద్రోడు నడవంగ నడరిరి |దోణుమీ(ద. 

1, గణాఢ్యులు -వ. ౨. నిత్తరిన్ - కొన్ని (పతులు. వ. మౌను న, 

1. వర్ణము లగు -ఉ. ఊ. ఎ. ఏ. ఐ. య.ల.వ. వీ. 2 వాంణనిభాశ్వముల్ 
వారికేతనంబును - ఒ. ణ. య ల. కి. శకయమాగధులును.౬. గ. జ. ఉ. తోడ 

నడవంగ - కొన్ని [పతులు. 
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ఇట్లు పాండవబలంబులు జలధరంబులు ఎ లంబు గప్పుకరణిం గుంభసంభవుం 

బొదివిన దృష్టిపథం బవరుద్దం బగుటయు నతండు 1దెగియె ననుదిగులు 

మనవారికి బుక్హై నట్టియెడ నీకొడుకు గడంగి సేనలకుం జేయి వీచి 

2యందు ముంగలి యె నడచువడమ.డిం చా(కినం దమకించి సాత్యకిని గృత 

వర్మయు కత్త్ర*ధర్ముని వై ంధవుండును యుయుత్సుని సువాహుండును 
నకులుని దుశ్శాసనుండును సవాచేవుని6 జి తవర్శుండును ధర్మనందను 

శళల్యుండును |దుపదుని చాప్రికుండును విరాటుని వించానువిందులును (శ్రుత 

క్ర రిని వివింశతియు (శుతసేనుని సాల్వుండును (శుతసోముని. జి[త నేనుం 

డును శ తానీకని *కుతవర్యయు. [జతివింధ్యుని నశ్వశ్ఞామయు సౌభదుని 
లత్మణుండును శిఖండిని వికర్ణుండును గుంతిభోజుని దుర్ముఖుండును గెకయ 

పంచకం౦బును గర్జుండును గాశీశ్వరుని జయుండును జాండ్యుని 5జయళ్సే 
నుండును ధృష్టద్యుమ్న పుత్రుల బృవాద్ధనుర్ణయమి, త్తులును వార్థ జెమిని 

గృపాచార్యుండును మణిమంతుని భూరి|శవుండును ఘటోత్కచుని నలంబు 
సుండును దలపడి ిన్నం గొలంది గాదు గాని మజీయు ననేకుల 
మార్కొని రిబ్బంగి భారద్వాజునిం బరిమార్పను గావను బూని యక్కడి 

యిక్క డీసీ రు ౬కు మిగిలి యొండొరుల కేతనంబులు గూల్ళియ :గోటక 

కంబుల పాణంబుల( వీల్చియు సారథుల రూపుమాపియు నరదంబులు వటి 

యలు చాసియు నాతేప[త బామరంబుల బడలు వటిచియు. జాపంబులు 

విజిచియు. గ_త్తళంబులతునియలు ధరకా దొరగించియు నెత్తురు లురలిం 
చియు ని _త్రెజంగున ఘోరనం|గామంబు సేయుచుండ మధ్యావ్నాం బయ్యె 

నప్పుడు దన్నుం గవిసినధృష్ట్రద్యుమ్ను నమ్ముల నవలీలం గుదియించి యగ్గు 

రుండు వెండియుం గొందటిం బిక్కువటిచె ననిన విని ధృత రాస్ట్ర్రండు సంజ 

యున కి ట్లనియె, 

పీ రిచట నివ్వధంబున. 

బోరంగ నర్జునునితోడం బోక పెనంగున 

1. చెగియెనో యను దిగులు - ఇ. ఈ. ఎ. ఏ. ల. కొన్ని (పతులు. 2. తాను 
ముంగలి యై _ ఇ. ఉ.ఏ. కొన్ని (పతులు, లి, వర్ముని -శ,ష. కొన్ని (పతులు. 

4. భూతవర్శయు = కళ. కొన్ని (పతులు, 5. విజయుండును = శ. కొన్ని (పతులు. 

6. గురియించియు ౬ ఆ. ద. ప. శ. 



804 (క్రీమదాంధ మహాభారతము 
ష్ 

వ్వీరులు సంశ ప్పకు లె 

న్చైరొకొ యాతనిపరా[ కమా తిశయమునన్ . 

810. చ, అనవుడు నాతం ోడిట్టు లను నవ్విభుతో నది వెండి చెప్పెదళా 

వినుము నరేంద యట్టియెడ వీరరనస్సు రణంబునకా భవ 

త్రనయు(డు గంధసింధురవిశానము నె నడరించి ఖీమసే 

నుని కీగినియించె నాతడు గనుంగవ నిప్పులు రాలుచుండ(గన్. 

లీ1]1. క. శరజాలమవోవాత 

న్ఫురణంబున నుుగద ౦లిభూరిఘటాబం 

ధుర 'వారివాపహాపటలము 

విరియించుచు బెట్టు గవిసి విభు నొప్పించెన్ . 

లీ12, వ, అట్లు కురురాజు నొచ్చిన నడ్డంబు సొచ్చి, 

818. శా. వంగాధీశ్వరు' జేనుంగుం గొలిపి గర్వస్స్ఫూర్శి *దీ(వా(న్ర్రువి 
రాంగుం జేసె మరు త్తనూజు నత డుద్య(త్కోధు. డై వానిమా 
తంగంబుం బడ నేసి వా డొణిగుచో( దన్మ_స్తకం బుర్వి డొ 

ల్లం గేలీవిధ మొప్ప నేయ బల మెల్లం బెల్లగిల్రైకా వడిన్. 

ల14, వ. ఆసమయంబున. 

జు వై భగదత్తుడు ను(వతీకమం నిజిదీ వొండవ సై స్యోంఖులం గలంచువ్ వి= 

సం. 20.19 

వీ15, క. చానవజయ మింద్రున 3 

ద్రానివలనం గలిగె మున్ను *చానో(గము న 
య్యేనుంగు భగదత్తుడు పవ 

మానతనయు చెసకు( గొలిచి మద మెలరారన్. 

810. 1డీ ట్లనియె = అ. ఈ. ఎ. ఏ.ర,వ.వా. బి, గదియించి = ఊ. వ. వ.ళ; గది 

యంగ _- హవా. 

8ీ19. 1. దివ్యా న్త = ఓ. బె. పబ. న. కొన్ని (పతులు, 

815, 1. దామోగము = పా, 



(00). 

816. వ, 

8ీ17. సీ. 

815. వ, 

819. క. 

శీ20. క. 

821. వ, 

తీరిది, చ, 

$17. 

శ20. 1. బహుళగర్వ = ఉ. ఎ. ఏ. ఐ. 

(దోణపర్వము _ ప్రథమాశ్వాసము 8105 

అట్లు మననై న్యంబు దై_న్యంబు వాయం గొలుపుటయు నగ్గజంబు, 

కినుక మై "నిగిడిన కనుంగవమెజుంగులోగముల కీముందట6 గెంపు 
గడలు శక్రొన(గC 

కెవులు (మొగ్గించి గపూ(చినరౌ|డతర రేఖ వినువీథి జూాపట'వేడ్క *లెనువ 

గండున6 జా6గినతొండంబు అలయుసమవ ర్తి దండములీల( బట్టువలుప( 

గడు బెట్టిదపుటుర వడి, బదన్యాస మిలాస్టలి (గక గ్రాచదలంగం జేయ 

ఎ ననిలపు|తుదెనకు నడరిన6 గని ధర్మ 

తనయుసేన జనులు దల్లడిల్లి 

చంపి జంపి భీముసామజం బనియెడు 

నులివు గలయ జెలంగ6 గలంగి రధివ. 

తదవసరంబున యుధిప్టి రుండు. 

అలుకొందుమనముతో. దన 

బలముం బురికొలిపి పొదివి భగదత్తుని న 

ముల గప్పె నతడు వాని౯ 

విలసిల్లు మవోంకుశమున విరియ జడియుచున్. 

గజము గొలిపి యాదిక్కున 

గజఘోటకభటని కాయకాయమ.లు రథ 

(వజములు. బీెడిపొడిగా న 

క్కూజముగ వివారించె !ీబావుగర్వన్ఫూ ర్తిన్. 

అప్పు డాలోకించి. 

అలిగి దశార్థ భూరమణుం డాతని( చా.కినం జూడ నొప్పె ణి 

క్కలుగలపగ్వతద్వయము'కై వడి వారల దంతియుగ్శ మి 

కే. నిగుడిన - పెక్కు (పతులు. లి గజము ముందట స. లీ. మంటలు =రోం 

4. కొనగ( = వీ. శ. వ. స. వా. కొన్ని (వతులు; కొలుపం = వా. ర్. యూవిన 

=వీ.వ. ర. బెంప = వీ. శ. ప. కొన్ని [వతులు. 
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ట్లీల నుగువీంక( దత్కరిం బడం బొడిచె౯ా వడి సుపతీ* ము 

త్తలపడువాని6 జంచె భగదత్తుడు తోమరస ప్రకంబునన్ . 

828. ఆ. చంపి వి కమంబు సొంపారం బాండవ 
బలము 1బడలు వడంగ భ। దదంతి. 
జటులగతుల( బణప సాత్యకి యడ్డంబు 

నడచి మేసే దొడ్డనారసమున. 

824. చ, కరిపతి జిజ్టినం దిరిగి [కమ్మల "నూలొ-ని వృష్టి వీరు ను 
(=) లం 

" ద్దురరథ ముద్దతిం బెనంచి తొండమునక౯ా వెన నెత్తి వీచి వై 

చె రయముమై నతం డిలకు6 జి తముగా *నెడ చా(టి పోయె. శే 
చ్చెర గజ మొండుమై( గవిసి చించణవందణ సేసె మూంకలన్. 

825. క. సారథి తురంగముల మెలు 

పాఠంగా అమి తెచ్చి యవికల మగునా 

తె రల్లం దేర సాత్యకి 

వీరము వొలి వోవకుండం |వియమున నెక్కెన్. 

826. ఉ. భీము డువ[గతం గవియం బెల్ల గునాకరిచేతిశీకర 

సో మమునం దురంగములు దోంగి కడున్ వెగ డొంది యీడ్చెసం 

[గామవినోదలీలకు విఘాతము గాంగ రథంబు నప్పు డు చ 
ఫ్రైామపరా[క మస్ఫురణం చాకి మపర్వు.డు నచ్చి వా న్తిచేన్. 

27. వ. ఆతఫపడుట గమంగాని సౌళదుండును |డౌవచేయపంచకంబును జేకితా 

నుండును ధృష్ట్ర కేతుండును యుయుత్సుండును గడంగి సామజంబు వె శర 

వర్ష ౦బులు గురిసిన నది కోపించి యురవడించి. 
3, 

7 

828. క. పదముల రథవావాంబుల. 

జదుఫుచు6 బై కొని యుయుత్చుసారథిం. జంపకా 

కీలక 1. అిచ్చవడగ = వా, 

824. 1.మార్కొని - వా. ౨. వెసదాటి- ఉ. ఊ. మఘ. జ. య. 

925. 1. దరమికెచ్చి, దడమిశెచ్చి - అనిపాఠములు; బూని కెచ్చి - వా... 



829. 

880. 

శీ81. 

ల99, 

లీ8ి3ి, క 

(దోణపర్వము _ (పథమాశ్వానము 

చెదరక. యభిమన్యుని తే 

రొదవిన నది యెక్కి యాళం డుద్దతి నేసెన్, 

నరతనయ పమ: ఖర థికవరులు 

నిభమ మీద 'నేయుజాలమ్మూలు ని 

ష్టుకిగతి శరద భమువె ( 

బరగుత రణికిరణచయము పగిదిం బొలిచెన్. 

రభసంబున( (బాగ్గ్మోతిష 

విభుడు గగెం గొలుపటయును వెస నది యరివీ 

రభయంకరముగ వారల 

(పభ "సడ నరదములు వై చె. బలుదెసల6 బడన్. 

ఇట్లు భీమసేనుశేపు నర్జుననుత 

-(పముఖు లై నయలఘుకథికవరుల 

బృంభణంబు. జెడిన( జేడ్చడి చెడి పాణ 

జొచ్చి. జాండురాజసుతుల సేన. 

కేన ల్రి భగదత్తుడు గదుపుల 

'వెలుచువసులవానియట్లు విలసద్గతి న 

బృలము చనెగువ *ధూళియు నా 

కులసంరావంబు గగనకువారము నిండెన్, 

అని చెప్పి సంజయు(డు గురు 

జననాయక యపుడు నక్యసాచిరణము ది 
క్కున6 జిత్తం బిడి యడిగితి 

విను మయ్యోధవరుతెఅంగు విస్పష్టముగాన్. 

807 

అనవుడు చాంబి కేయుం డాక రనవాంఛ మిగుల నది నెప్ప మనుటయు 

'నాతనికి నానూఎనందనుం' డి ట్లని యొ. 

1. గురియు . ఖ.ద.న..వ. టి, జలగళద భము వై = వా, 

శ$."లలి, అలరి, యిల = అనిపొఠములు. 2, దోలెడు - జ. ట. ద. ఐ. శ. 
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ఎని అడనుయ భగదో తనిదాన రోజ్ండు బోలు యని క్ఫొవ్తునితోం వొవ్నుథి Sa 
& ఇ (7) 

సం, 1_.28_1 

శీకిర్, క. అంతకు మును భగదత్తుని 

దంతి యసమనమర!శేళి. కీదా. గని వారితో. 

గుంతీనుతు( డి ట్లను మన 

మెంతయు వెస బలములోని కేంగగవలయున్. 

886. వ, అది యె ట్లం శని, 

887. చ. బిరుదు జితశమంబు బలభేదనళాలి మవో(న్ర్రశ(న్రుపా 

తరయము నైవ *నోపు భగదత్తుని యేను(గు దానికో లలం 

శిదిరుగక పోర నెవ్వరికి. దీఅదు నీవును నేను లేనిచో 

భర మగు నేండు రాజునకు( చావనికిం దల కొందెడుళా మదిన్. 

888. ఆ. అనిన నట్లకాక యని శారి యరదంబు 

(దిప్పి యాత్మ నేనదిక్కు వోవ 

నిచ్చుటయును వెనుక నెయిది సంళ వకు 
లార్భి పేర్చి కురిసి ర్భన్ర్రనమితి, 

889. వ, ఇట్లు చతుర్ణ్షశనవా సర థికముఖ్యులు బెట్టు ముట్టిన. 

840. క. బలముల( గావంగం జనుటయు 

నలవు మెజయ *మగిడి వీరి నడంగించుటయుక్షా 

వలయుపనులయం దిప్పుడు 

దలంవొని కియెద్దాని( కిశేయం దగవో నాకున్. 

885. 1. లీలంఎ=ట. ద. వీ. శవ, 2 చాకగ -వ. 

8ీ87. 1. కరువలిపట్టి శ|తుజనఖాదనశాలి ౬ వ. 2, నేర్చు - జ. బ. లీ. దిర మయి పోర 
జా. ఖ దిరముగ బోర = ళ, 

888. 1. వెలుచ కురిసి _ అ. ఆ. ఇ. ఈ. "పెక్కు (పతులు, 

8&0. 1. వేగ_వా. 2. మును చేయ చేది తగవో నాకున్ వా, శీ. నీత _ల. 



లి41. వ, 

842. అ. 

848. క. 

లకక. చ. 

841. 

842. 

848. 
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అని వితర్కించి వివ్వచ్చుండు నంశ ప్ప్తకవధంబ యుచితంబుగా నిశ్చయించి 

మరలి గాండీవీగుణక్వణన మేదురరోదనీకువారుండును 'బేవద త్తధ్వానవి 

దళితీదళదిశాసందోహుండు ను నై దివ్వఖాణంబులు పరగించినం గేతనాత 
ప[తచామరివ్యజనంబులును భేకళంఖ కావాళమృదంగంబులును యుగా 
తరథాంగకూబరంబులును దంతళుండాలేీకుంభాకుశదండంబులును ఖుర 

స్కంధ వాలంబులును ధనుగ్ళ్ళరముసలముద్గరతురికాకుంతంబులును దను 

(తాణకంకట మస్తక చ్చేదంబులును మకుటకేయూరవోర కంకణాంగు 

భీయకంబులును శిరః1రవతుఃకుతికటిచరణంబులును దునియలుం బీ 

యలుం దుముళ్లుం బొళ్లు వై రాలినన న్నేల ఘోరంబును నభిరామంబు నె 

యుండె సర్వభూతంబులును బీభత్సుం బళంసించెం గంసారి విన్నయపమ 

దమగ్న మానసుం డయి కిరీటిం గరతలంబున నప్పళించి యగ్గించె నివ్విధం 

బున నవ్వీరరథికులం బిలుకుమాగ్చి పేర్చి రథాంగపాణిం జూచి రథం బింక 

రయంబున నక్కడకు నడపు మనుటయు. 

ఆత డట్ల చేయ నరవాయి గొనక సు 

శర్మ చాను ననుజచయము బెలుచ 

సనెయిది పార్ణపార్థ యిట్లు వోందగునె యే 

మనికి విలువ6 విలువ ననిన నతడు, 

పిలిచిన మరలమి దగ ద 

బృలముల6 గాచుటయు వలయుపని మయొనది నీ 

1వలసినవిధంబు సేసెద( 

దల(కొను *ముక తెల(గు దై_త్యదర్పధ్వంసీ. 

అనుచు మురారి జూచుటయు నాత(డు దేకు మరల్చ మోమునం 

గినుక మునుంగ న వ్వొలయం [గీడి |తిగ ర్తుని చాపదండకే 

1. గుణచండక్వణన = హొ. 2. దళ - చెక్కు [వతులలోలేదు. 8. ధ్వజంబు = 
ఈ. త. 4. కుంభవంక _ వా; కుంభాంకుళ - కొన్ని [పతులు. క్. శృరాసిమునల = 

కొన్ని (పతులు. 

1. నెగి = ఈ; నడరి = వ. 

1. వలచిన = ఇ. ఉ. ఊ. ఎ. ర. కొన్ని (పతులు. 2. మేపనికినైన - ఊ. ఎ. వ, 
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తనములు (దుంచి వె పడినతమ త్రి నంతకు[పోలి కన్సి యా 

తని నవలీల నొంచిన నతండు 'వెసం బడి మూర్చ వోవుడున్. 

లిశర. వ. మగిడి యట నిరూపించి నాకాయణు నద్దేశించి. 

46. సీ. 'పాణెడుమనసేన ;రెడు6 కీబెందూళి నభము గోలాహాలకుభిత మయ్యె 

భగ దత్తుళుండాల మెగచుచు నున్నది కలం సము వె*దాని వై రథంబు 

నావు(డు నతండు వ వోవేగమున రథ్యమ.ల( దోల(8గ6 గరిట యలవు( జలము. 

"మెజయంగ నీమొన మెటజు(గువాలమ శల శే అలుము సేయుచు సింవా 

నాదమునకుః 

శే. (వాపు లై చేవద త్తంబుగీరకవము గుణము 

'రావమును ది క్రటంబుల (వయ్య "జేయ 

“mys rou క వచ్చి వివ్వచ్చు! డడ్డంబు సొళ్చి dest 

జండీ చేస్టితోద్దండ వేదండమునకు. 

శీ47. క. అనిన విని ధృతరామ్హం డి 

ట్రను సంజయుతోడ భీషణాటోపత న 

ర్లును6 డి క్రైయిదిన భగద 

త్తుని కతనికి నేయిభంగి దుర మయ్యునొకో. 

846. ఉ. నావుడు నాతం *డాధరణినాథున కి ట్లను నట్లు చా. కినం 

కేన దలిర్ప విక్రమీవిళ్ళంఖలు. డై భగదత్తుం డుగబా 

ణావలి( బార్లు బటి పె కినన్ని యు నవ్వుచు! (దుంచి వైచి య 

'ద్దేవవముండు నొంచె దృఢదీ_వ్రశరంబుల దంతి నాశనిన్. 

844. 1. వసంబరి = అ. ఆ. ఈ. ఉ. 

846. 1.పారెడి_అ.ద.న,శ, 2. గెంధూళి - పెక్కు (పతులు. లీ. నలిగిట్టి =. 
ఆ. ఉ. ఊ. ఏ. ర. కొన్ని పతులు. 4. నజకుచుం దగ సంవా-ళ. మ. ర్ పాంచ 
జన్యరావమును - ఏ. ఐ. రీ. దోర్షండ వేధ ండతండ = జ. ట. బి, 

1. డ న్లైదిరిన = ర. వీ. శ. మ. కొన్ని (పతులు; డట్ల యడర = వా, 
య య 

శె 1. డమ్మనుజ = ఊ, ఎ. వ. 2, విజృంభితు డై = ఊ..ఎ. ఏ, త్రీ, నవ్విశిఖంబులు = 

వీ. శ.ష 
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శీ49. క. అలుంగుటమ్ము * చాంకిన నలిగి భద 

కేకుంభి రౌదంబు సొంపాక6 గొలిచె నతండు 

వారిసేనల గోవిళశావరుండు నరుడు 

'దెగిరి తెగ రనుపలుక. ల దిగులు వుట్ట, 

శీ50. క. బలువిడి. గరి గవియు.డు వెస 

దొల(గించి రథంబు వెరవుతో వారి యది యి 

టల మగురయమున6 జన త 

దృణము బడల్సడ(గ( చేసె బ్యా వముఖ్యా. 

శీర|. క. వారి నేమియు నన నేరక 

కరిదెనం గనుంగొనుచు నవుడు గజఅచుచుం బోని 

నిమ్మంద మని పలిక6ం గవ్వడి 

హారులను సమ్ముఖము సేసె నత(ీడు గరటిఃన్. 

852. క. శారిమెయిని భగదత్తుడు 

నారసములు ేనినిచి యేనె నరుం డల్గి మవో 

చారోద్దతి. దచ్చాపవి 

దారణ మొనరించి [గుచ్చె. దనువున. దూవుల్. 

శిక్లి. సీ, కోవంబు గదిని (పార్ట్యోతిషపతి చతుగ్రళతోమరము లిందతన యుమీంద 

నడరించుటయు "న9 పొడి సేసి |కీడ యేనుంగు పక్కెర చిబునుగ్గు సేయ 

నది గప్పియున్న *నెమావలి విచ్చిన కకొండచందంబున నుండె శక్తి 

గొని భగదత్తుండు దినోజభంజను వై వ నడుము శీముత్తునియగా 

నలి కె6 బార్థుం 

849. 1. దంతి...దజిమె నతండు - వీ. శ.షమ.న, ళ. 
వా 

ల్రి51.' 1. డుం గరికిన్ _- వ. కొన్ని (పతులు. 

శ59, 1. నించి. ఆ. ఊ. ఎ. ఏ.; [గుచ్చి _ ద. వ. 

జక 1: చెడ పొడి చేసి - ఈ. ఉ. ఊ. ఎ. ర. స. వా. ళ. కొన్ని (పతులు. 2. మేఘాలి 
౧“. విచ్చిన. పోల్చుకొండ '- క. డ. వ వా. లి. నొప్పారు గిరిభంగి = ఈ. ఉ. జూంత 

కుని వై వ, = చెక్కు ప్రతులు, ల. తు త్తునియగా ౬ ఆ, ర, 
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శ, డాతప తంబు కీదునిమిన "నతనిమకుట 

$54. మ, 

855. ఉ, 

మత(డు కఘనతోమరంబున నగల జేయ 

మెచ్చు గినుకయు బొడమ వివ్వచ్చు. డుగ 

విశిఖస_ప్రతిం జొనిచె నవ్వీరీ మేన. 

రభసో1ద( గత *బూన్న్చి దీప్తు లడరం  బాగ్గ్య్యతిపాధీశ్వరుం 

డభిమం తించి నిజాంకుళంబు ర విజేం| దాపత్యవకుంబు నూ 

చి భుజోల్లాపవిభాసి యె పచ వె చెం దద్భలం బెల్లి భూ 

రిఖ యో దేకతరంగితం బగుచు ఘార్చిల్లంగ రౌ దాకృతిన్ ం 

అప్పుడు శారి పార్థునకు నడ్డముగా6 దన!మే నమర్శి ను 
జగ 2 \ 8 శ 4 గ్గ ప్పెసలారు పేరురమీనళా ధరియించిన నమ్మహో(న్హ్రోమం 

దొప్పె నవారుణాంబుజీకృతోజ్వ్వలమాలిక యె శీచిరస్టి తిం 
క్ష జ a= @ 

జొప్పడి నూతనా భతలళో భీత మైన మెలుంగుచాడ్స్నునన్, 

856. చ. కనుగొని ఫల్లునుండు మురఘక్యర యి ట్లగునయ్య 1సాంపు నొం 

లిక, 

855, 

ళ్. 

దినకరుణావిశేషమున( 'దేరికి సారథి వై తి గాక యే 

పనుిలును బూని *శేయు టిది పాడియె కేజము నీవు దస్పం జూ 

చిన *జెడదే ననుం జులుక6 జేసితి మాటలు వేయు నేటికిన్, 

6. ద్రుంచిన -ట. ద. నరికిన జా. న, 1. నలిగి వ. 8. శిఖర తోమరమునఎ 

వా. లి. నొడల= ఆ. ఇ. ఈ. ల. కొన్ని (పతులు? 

1. (చేకముతోడ =ప. బి; (చేకత బూన్చి = ఒ. 2. జూచి = ఖ. జ.యు, ట ఠ,వా 

బూనీ = హా, 

1. మేను సేర్చినన్ , మేన 'జేర్చుడున్-అని పాఠములు. 2, వకమున |గక్కున నిల్చిన 

నమ్మవో - అ. 8. (గాల ధరించిన యమ్మవోన్హ్ర _ వీ. 4. మట్లొప్పి _ ఊ. ఎ. ఏ; 

గ ర్, సముజ్జ్వల ను గ, జి, తుం లు, 6. రణసలిన్ ™ గ, జు. a రణనితిన్ శి 

అ థి 

అ. ప. న. 

1. "పెంపు నొందిన=వ. ౨. లకు బూని=ఇ. ఊ. ఏ; లకు బూని నీకిరియు పొడియొం. 

ఊ. ఏ. లి. చేయుడిదిపాడియె _ అ. ఆ. ఉ. ఒ ఖ. కొన్ని (పతులు; చేయనని 
పాడియు చేజము -ర. శీ. నగశే _ద. వ. 
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వీ5/. వ. 

858. ఉ, 

550. వ. 

ల5'/. 

౪50, 

850. 
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అని దూటినం గృషఘ్షుండు దొల్లి భూమిదేవి గామించి యోగని'చాసమ 

యావసానను పబుద్ధుం జై యున్న విష్ణుకడకుం జనుటయు నతండు తత్సం 

గతిం |బీతుం డై యున్నాతికి వరం బిచ్చుటయు నవ్వరంబున *నవ్వెలంది 

యం దుదయించిన నరకునకు వై_ప్లవ్యాన్ర్రంబు విధేయం బగుటయు నది 

భగదత్తాయ త్తం జై యునికియుం *ీదద్దోరసాధనంబు దనకు! దక్క నొరు 
లకు నోర్వ రామియు 'నెజింగించి యది యట్ల కాక దీన 3నెగేమి యని 

మణియుం దగుమాటలం గిరీటి *ననునయించి విరోధిం జూపి వీ. డిప్పరమ 

సాధనంబు వృథ క్రుగుటం "జేసి వెజంగు పడియున్న వాండు ఏీనితండిని 

చేను చెగం జూచిన ట్లీ కూరకర్చుని. విలుకుమార్సు మనిన గొండొక 

6దేళి యాతండు గాండీవగుణంబు సారించి దృఢముష్టి చెయుటయు. 

_2 భోగద త్లండు ను[వలీకొంబుతోడ నడ్డనుబేం జచ్బుట 2 

సం. 7.28.40 

వాలిక దొడ్డనారసము వ|[జము వే.లము దా(కునాక్ళతికా 

ఫాలముమీ (ద దాం.కిన నిభంబు కవెసం బడి కొమ్ము లూ(తగా 

(వాలుడు నర్జచం[దరుచిర (పదరంబున( (దుంచె బాపి 

విద్యాలసితుండు |గీడి భగదత్తునికంఠ మకుంఠితోద్దతిన్. 

ఇట్లు దంతిని భగదత్తునిం *బరిమార్చి మాటు లేక మలయు మధ్యమ పొండ 

వునిం గనుంగొని శకునితమ్ములు ివ్భషకుండును నచలుండును చాంకిన 

నతండు వృషకుని రథర థ్యనూతధ్వజచ్చ త్ర, చామర ౦బులు రూపట నబకు 

టయు నాతండు సోదరునిరథం బెక్కె నప్పుడు వారి కడ్డుపడిన గాంధార 

1. నన్నాతియందు - ఊ. ఎ. ఏ. 2. దద్ధారాపాతంబువనకు - అ. ఆ. ఇ. ఈం 

చెక్కు (ప్రతులు. లి. నెగ్లేమి - పెక్కు (ప్రతులు; నేమి- వా. 4. ననూనయించి- 

శ, ప. వెక్కు (పతులు. లక. యగుటకు - కొన్ని (పతులు. 6. చెలిసి = 

కొన్ని (పతులు. 

1. ధరంబడి; వసంబరి = అని పాఠములు. 

1, బిలుకుమార్చి - న; దునిమి = టి. ద. 2, వృమండును = పెక్కు (పతులు. 



$14 

860. కే. 

061, వ. 

862. క, 

868. కళ, 

౨64. ఉ. 

880. 

981. 

రిల. 

980. 

పదో, 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము ' 
టీ 

వీరరథిక పంచశతంబు( బంచత్వంబు నొందించిన సం[కందననందను నురవడికిం 

'దెరలక్ యేకరథస్థు లగునయ్యిరువురుం బరా క్రమించిన, 

చేరి యుండుట ననువై నవారి నొక్కు 
నారనంబున6 బడ నేసె నరుడు దాని. 

జాచి కన్నీరు నించి నీసుతులు సాల! 

గుంది రర్జును నపుడు మార్కొనియె శకుని. 

అతండు మాయావి యగుట ననేకమాయలు గల్పించిన మొగిళ్లు వరి 
పాపాణవృతవివిధాయుధంబులు వివ్వచ్చునెం గురిసెం బదంపడి తమం 

బడలెం విదప నీళ్లు వెల్టిగొనియె మణ్యు మహోరగశార్దూలాది (కూర 

సత్వంబులు గవిసె వారి నెల్లను దోడోన ది వ్యా(న్రు వేది యగునాసవ్యసాచి 

యడంగించి యల్లని నగవుతో ని ట్లనియె, 

మాయలు జూదముతోడన 

పోయిం గా కింక నిచట బొసంగునె యవి మ 

కాయకము ౭€డ్డసాశ్లో 

నీ'యాచవి లేదు పొమ్ము నిలువక మామా. 

అని కేపలికి 2వాలుటమ్ములు 

తనువున నినుచుటయు. గలఃగి ధైర్యము మానం 

బును వీటిబోవ( బాబెను 

జననాయక నీమఅంది సరివారు నగన్. 

ఆతడు వాణీనం !దెరలు నచ్చటి సేనల కీగాల్కోనంగ ని 

కాతతచాహువీర్యులు బకారియు సాత్యకియుం గడంగి తో 

1. దొరుగ నీన. 

1. బరగించి = ఈ, 

1. యానది = అ. ఊ. ఏ, వః: యాసలు విడిచి జ. శ, 

1. వలుకుచు వాలమ్ములు = ఊ. ఎ. జ. బ. వా ౨, వాలురమ్ములు = లి, ఈ, 

క. ఘ. చ. శ. కొన్ని (పతులు. 

1. బెరలె ... సేనలు _ కొన్ని పతులు. 2. నూల్కొనంగ ఎట. ల. త.వ.ళ.మ. 



865. ౪, 

66, క. 

ీ67. క. 

శరర. క. 

869. చ. 

866, 

67. 

868. 

869. 

దోణపర్వము _ ప్రథమాశ్వాసము $18 

డై. తనపార్శ్వళాగముల నార్చుచు( దోలంగం దోలె ఖేచర 

(వాతము మెచ్చం (గీడి కురురాజును |దోణు(డు నున్న నేలకు, 

బలము ఏణీగి రెండుపాయ లె యిటుల 

మ్మనుజవిభుని గురుని మజువు సొచ్చి 
(దోణు( బొదువు6 డనుచు దుర్దమలీల నౌ 

దిక్కు వారు గవిసి రుక్కు మిగిలి. 

చను డడ్డ 0 బాచార్యున 

కనునెలు(గులతోడ నీనుతావలి వెన మా 

ర్కొనుటయు మనసేనలు పురి 

కొని పాండవబలము.( దాం కె. గురువంళశనిరీ, 

గురు( డొడ్డుగం దమకంబున. 

గురువీరులు (6 బొండుపు తకులయోధులు ని 

ర్భరసమరదూూతక ఇ 

నిరతిం (గీడించి 1కు గనిపుణత మెజయన్. గో 
శరగురు. డెచటికి. దణీమిన 

'వెరవున నచ్చటికి నెల్లి వి|కాంతిధురం 
ధరు: డగుధృష్టద్యుమ్నుడు 

బరవసము దలిర్ప నడ్డపడి కఏ+ రా డెన్, 

కురుపతి ధర్మనందను లకుంఠితవి [కమ కౌతుకంబునం 

బురికొలుపంగ నై నములు వోక పెనంౌడు రౌ|దభంగి క 

చ్చెరువడి 1యున్కి. నిట్లు లని చెప్పంగ తనిప్పుడు “నేర నయ్యెదం 

గరిపురనాథ చూడ వినం గల్లునె యమ్మెయికయ్య మెయ్యెడన్ | 

1. నుశానీకముమా = ట. ద. ప. 

1. రన్ర్రనిపుణత వెలయన్ _- ఊ. ఎ. వ. 

1. వీరవి కాంతి - వ్యా దరమి  ఊ. ఎ. ఏ. 2. పో? నృపా = వా; ఫోరాడున్ - 

ర. వ, - 

1..యున్న నిట్టు లని - వా; లెల్ల రి ట్లనియు- ణ. 2. నీసుతుని నేనకు పాండు 
కుమారు చేనకుం - గ. జ. బ. లి. నేనును నేర -ణ, వీ. శ, వ. 



318 

970. 

ల్], 

5/2, 

878. 

874, 

875, 

876. 

1, చేరు (సాధుశేఫముకో) వీ, శ. వ, 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 
YU 

. అటియడ. 
టు 

. వీలు డనురాజు గరుకుతు 

చె లీఎం దేలు వప బటువిశిఖమునం 

గ లెడపినజం |తము| కియ 

నేలం బడ నేసె నతండు న్భపు( డగ్గింపన్, 

. చచ్చిననీలునిం గనుంగొని 

విచ్చిననై న్యంబు గురుండు వెనుకొనుటయు వే 

వచ్చినధృష్టద్యుమ్నుని 

నచ్చినయబ్బలము మగిడినం బో రొ చ్పెన్ ం 

+ అప్పుడు సంళ కులు నారాయణగోపాలబలంబులం గూడికొని వఆఅతెంచి. 

* ఓడితిమె మేము రణమున. 

గీడికి (గడించి రాక గెలుపే యత 1 

డీ డాంగి పోయునొకొ మా 

తోడిబవగ మిట్లు చాను కీదొలంగినం చెగునే. 

=, అనునెలుంగులు నీంగి ముట్ట ద&ిణభాగంబునం గవిసినం గవ్వడి యట 

నడచి వారికిం గయ్యం బిచ్చిన నక్తెజపి గని తలుము కౌరవ యోధులకోలు 
తలకుం గాక దమసేనలు చెరలిన ఫీమసేనుం డదల్చి మార్కొొని, 

* చల మిగిలి వచ్చు బాహికు 
కసె 

నిలు మని విశిఖముల *నొంచె నృపతియు గురుక 
రులు నశ్వశ్రామయు న 

ము శ్రలవానలు గుకిసి రొక్కమొగి నతనిపయిన్. 

ie కెచ్చో డాగి = ఖ. ళ. కర. వ, సూ; డున్, వేడి చెడి 'దాగెనొకొ మా, తోడి = సో = చు డేవేడీ డాని నొకోమా _ గు తి. ద.న.ళ, ౨. దొలగుం జనునే ఎ గు. తి. 
- నొంవ _ పెక్కు (పతులు. 



వి'//, వ, 

శ/6. క. 

తీ79. చ. 

8860. మ, 

877. 

878. 

879. 

90. 

దోణపర్వము _ ప్రథమాశ్వాసము 817 

అతం డందణి కన్నిరూపు లై యార్చుచు సెట్లాడె నిట్గొక్క-నిం బెక్కండు 
వొదివినం గనుంగొని కౌంకేయా|గజుండు పురికొలుప నకులసవాచదేవ 
సాత్యకిసౌభ[దు లాసమీరపుత్తునకు చాసట మొ దుర్యోధనాదులం దల 
పడుటయు "రెండు సేనలు గలయకా బగసెని ట్లపరాహ్హాంబునం |గందుకయ్యం 

బయ్యు నం దరదంబులు 'దొంకు పెల్లున డొల్గుకరులును గరవాలధారల.( 

గాననగు కుంభికుంభమౌ క్రికంబులును దురగఖురపుటంబులం గరటిేరదం 
బులను బఇనంగొనుచు (వేలు |పేవులును "'దెగిపడియు నంకుళంబులు విడువక 

మిట్టిమిట్టిపడుబాహువులును దొండంబులం బెనంచి యొతత్తినం *చారును 
పాయంబులు | వేలురావుతులును ముందజికాళ్లు దెగ। వేసిన (మొగ్గి కూలు 

శుండాలంబులును సామజంబు లడరి రథ్యసార థిరథిక సహితంబుగా మల్లిడి 

గొనం |దొక్కిన 'నేలం గలసినరథంబులును నాశ్వికు లొక్క_ మొగి జెక్కినం 

దునిసి పడి యేమిటియంగంబులో యనునంజేహాంబునకుం బ ట్టయి యున్న 

పచాతిగా[తఖండంబులును జూచుఖీచరులకు వెక్కనం బొనశ్చె నట్టిసంకుల 
సమరంబున ధృష్టద్యుమ్నుడు. 

మన కిది సమయము మండీ 

యని (దోణుని( జూపి తటుమ నమన రథికుల్ 

గని శీపొదువుండు నంపుండు పొరి 

గొనుండు దునుమ. 6 డనుచు. గూడుకొని యతనిపయిన్. 

కవిసిన నమ్మృ్మహాభుజుండు గన్నుల దట్టపు6 ౧౦ “వెలర్బ ఇ. 

రవముగ దివ్యజాణనికరం బడరెంచినం దేలి చూడ రా 

క వెఅ(గు నొంది చి తములకె వడి !'నాఘనయోధు లుండ నీ 

రవుతులు జోదులుకా రథికరాజియు వారమొనల్ గలంపగాన్ః*. 

తను నతుంేదతిం విలి: దురమభుజా వర్పంబు థోఖిల( "దాం 
ఛీ అ అ] ద యా 

కినసంశ్ సక కోటి 2నొంచి సమర [కీడాకళా కౌతుకం 

1. వదంబులను, రవణంబు€లను = వ. 2. దొరగు, తూగాడు = అని పాఠములు. 

1. బొడువుడు ఎక. డ. త. ళ. 

1. నావావయోధు లుండ = ర. ఈపద్యము తరువాత 'ఇి (వతిలో నీ క్రింది వచన 

మధికముగాగలదు. వ. అంత నక్కడ్శ నర్జునుండు. 

1. త్యుళత -ద.ప. వ. లి. నోర్చి- ఈ. ఖ. వ. 
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వీర1, క. 

862, జ, 

888. క, 

64. వ, 

682, 

883. 

864. 

డ్రీమదాంధ మహాభారతము 
wy) 

బున నాఖీలకపీం దశకేతనపరిస్ఫూర్ణ [త పఖాజాలముల్ 

వినువీథిం బరగంగ వచ్చె మగుడకళా వివ్వచ్చు. డచ్నోటికిన్. 

చిచ్చునకు( దోడు గరువలి 

వచ్చిన్మకియ ఖీముకడకు వాసవి యిమైన్ష 
వచ్చిన మనయోఛధావళి 

ణీచ్చవడియె వారిమొన దజిమికొని వచ్చెన్. 

జాసట యె వృకోదరు(డు పార్శ్వమునం దటుమంగ వై రిసం 

(తాసనమూ ర్తి వానవి శర|పత తిం దొరంగించి దోణును 

ల్లాసము "మాన్ని కౌరవబలంబులు నెత్తురు వెల్లి, చేలా 

శేసినం గర్భ కర్ణ మమ. జేకొనవే యనుచు౯ భయంబునన్. 

= రరాదునులయుధ్య్ము = 
ఆద ది 

సం, 781.48, bl 

తనవెనుక *దెసకు పాలటిన 

ఘనయోధుల( జూచి వాహుగర్వన్ఫూ రిం 

దనరుచు నోడకుం. డోడకుం 

డని పలుకుచు చాంకెం గర్హుం డమ ేం[దసుతున్ . 

కట్లు చాయి యతనివై నాగ్నేయ్య్మాన్ర్రంబు |[బయోగించిన నతండు వారుణ 
బాణంబున వారించి వాలమ్ములు గురియం గూడ కొని భీమసాత్యకిధృష్ట 

ద్యుమ్నులు కర (త్రయంబులు సూతఘూను మేన నా(టించిన నతండు గాండీవ 

నిర్ణత చండమార్గణంబుల మగిడించుచు నమ్మువ్వుర చాపంబులు నవ్వుచుం 

(దుంచి వారలు శక్తులు వై వ వానిం దునిమి పేర్చి యాగ్చిన నర్జునుండు 

నారాచీస్నప్తకంబున నవ్వీశు నొప్పించి యతనిం దలకడచి తన్సు6 దల 
పడినయతనితమ్ములతలలు మూండు. ను భూమిదేవికి బలి సేసె నంత ఖీమ:ండు 

1. మాపి ను "బక్కు_ [పతులు; మాయ ఇ వా, 

1. దెసకు = "పెక్కు (పతులు; కోడి = వా. 

1. మరలించి = టపి. ఎ. వ్. 2, నిచయంబున = ప్రో ఎ. ప, 



ఖీరిర్. క. 

866. సీ, 

885. 

886. 

ద్రోణపర్యము _ ప్రథమాశ్వాసము $19 

రథంబు డిగ్గి వచ్చి గచాదండంబున( గర్భ బంధువులం బదివేవురం కబడలు 

వటీచి మరలి రథస్థుం డై వేట్ొక్క_విల్లు గొని విశిఖంబులు వజపి యంగ 

పఠతియంగంబులం దురంగశరిరంబులను నొప్పించే నాలోనన యప్పాంచాల 

వరసుతుండును శై నేయుండును నొండీవిండ్లు గొని యతనిసారథి యొ 

గను జాపంబు విజుగను నేసి రాసమయంబున దుర్యోధనుండును (దోణ 

జయ ।ద్రథులును క్సెయిది శా తవసము[దంబున మునుంగకుండ నారారేయ. 

నుద్దరించి రట్టియెడ. 

ఉభయబలంబులు.( బుుకొని 

కేయిభరథతురగభటతతి మహిం గూలంగ కిన 

యభితము లె. పోరా జె 

జగ వ్ర [బభువులు వెను దన్ని చూడం. బార్థివముఖ్యా. 

కాలువ లై పాజుకీలాలజలముల( దేలి 1పోయెడుమృత దేహూములును 

| బేవుల[పోవుల చెల్లుశం జి తితచ్భాయంబు లగుమాంససం చయములు6 

గరివాయంబులక శేబరముల కింద గొండొకతోంచు భటగా |తనికరములును 

దలలవెందఅచులో మిలమిల మెద లెడు కరసదంిబుల నవఖండములును 

'రౌాదఖీభత్సన_ర్తః రంగభంగి 

నపుడు సమరాంగణము ఘోర మయ్యె జాడ 

(దోణఫల్లుననిష్టురోద్దురని వాత 

జాత మగు నమ్మ హోద్భుటీసంకులమున. 

8. బడనేసి - కొన్ని పతులు. 4. విళ్ళు - కొన్ని పతులు. 5. చెదిరి = అ. ఊ. 

వ. ట. 

1. యిభాది చతురంగబలములు మహిం = అ. ఆ. ఈ. ఉ. ళ. వా. చెక్కు. [వతులు. 

2. నంతుభితము లై - ఆ. ఉ. ఊ. ర. వ వా. కొన్ని (పతులు. లి, ఈపద్యము 

తరువాత “ని (పతిలో నీకింది వచనమధికముగా గలదు. వ. అట్టి యవనరంబున. 

1. పారెడు, యాడెడు = అని పాఠములు. వి. బులు నూరు ఖండములును ౬ ఖ. 

గ.శ.వ. €. సంగరమున = 9. జొ. చ. జ. బ. 
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867. వ, 

888. మ, 

869, వ, 

$90. ఆ, 

887. 

. 888. 

890. 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
షౌ 

అంతం బతంగుండు పళ్చిమోేచలంబునవులకుం జనిన సంధ్యారాగంబు: 
సొంపునం 7౦ పినుమడించునెత్తురుమడువుల నోలలాడుభూతబేతాళంబులను 
శవకబళనలోలంబు లగుస్ఫగాలంబులను *మాంసచర్వణకోలాహాలబహుళంబు. 

లగుక ౦కగ్భ | ఛాదిపతీకులంబునుం జూ-చచియు(6 బాండవబలంబు నమయనము 

చితం బగుసమరీివిరామంబునకు నున్ముఖం బగుట యెణింగియు మున్ను 

సవ్యసాచియురవడికిం గాక తమమొన చెరలుచునికిం "జేసియు “నదియు. 

మెయిగా నాచార్యుండు దొరలకుం జెప్పి సేనలం దివియ నియోగించెం 

బాండవనై న్యంబులును మరల నివ్విధంబున నుభయ నై న్యంబులు నిజ. 

స్కంధావారంబులకుం జనునవసరంబున మనజనంబులు [దోణు పతిజ్ఞాభం 

గంబును ఫల్గునుపరా (క మస్ఫురణంబును నతనియెడ నచ్యుతునకుం గల 

సఫౌవోర్డవిశేషంబును నుగ్గడించుచు విన్న 'నై_ పోయిరి వేగుటయు.6 గయ్యం 

బునకు వెడలునప్పుడు విషూదవివర్ష వదనుం డగుచు నీతనయు. డల్ల యో 

ధులు వినం గుంభసంభవున కి ట్లనియి. 

చెనుపారళా వర మిచ్చి ేతట్టు *గడిమిళ౯ా భీమా[గజుం డాటి గి 

ట్రినం బట్టం గడునగ్గ మైనయిడ( (గేడిం తిప్పు ని మైన జా 

లనివా6 డందురు నిన్ను నన్ను. గుటిలాలాపంబులకా 'వెట్టిం చే 

సన నీ శై నది యేమి యాశితగుణ శేష్టుండు వంచించు నే, 

అనిన విని గుకుం డ1పీతుం డయ్యును గటకటం బడక యతనితో ని. 

టనియె. 

నరునివి| క్ర మంబు నారాయణునిమవా 

త్య్వంబు నెజీ6గి యొజింగి తగునె యిట్లు 

వలుక ధర్మపుత్రువె6 జేయి "వదలక 

వారు రార సెక్కువరున లధిప, 

|, చలళ్ళంగంబునవుల ౬ కొన్ని (పతులు. ది, మాంసా|కమణ -శ, మ. పెక్కు 

(పతులు. లె. వివోరంబునకు వీముఖంబు గాకునికి యొఆింగి=పీ. కళ, వ. కొన్ని (పతులు, 
4. నదియ మేలుగా - ఖ. డ. త; నదియ మెల్పుగా _-ఊ. ర. "స్నేవోర్ట = పొ, 

1. యట్లు, తెట్లు ౬ అని పాఠములు. 2. కరుణన్ = ఎ. 

1. వుచ్చగ _ కొన్ని ప్రతులు. - 



(4) 

891. ఉ, 

లీలల. వ. 

లీలిలె. మ, 

౪94. వ, 

895. ఉ. 

891. 

899. 

894. 

95. 

ద్రోణపర్వము _ (ప్రథమాశ్వాసము $21 

ఎవ్వరి నెట్టు సేసెదనొ 'యేర్చ్పడం జూడుము నేడు పోరికిన్ 

గవ్వడి రాకయుండ. దొలంగం గొనిపోవంగ. జాలువారి నీ 

వెవ్వరి నైనం బంపు మిది యేటికి నొండొకబుద్ది సేసెదే 
వ? నవ్వుచు. బల్కినకా ధరణినాథ యిసత్యము గల్ల నేర్చునే, 

అనవుడు. 

విని సంశ_ప్లకు లేము దక్క నొరు లావివ్వచ్చు భంగించి జె 
ట్టనికిం జాపి 'యలంప నేర్చు గలరే యంచుకా వెనం బోయి పి 

ల్చిన నప్పార్దు(డు నుద్ధతిం జనుడు నకీణో| గళ సా! స్త్రవ 

_ర్తనఘౌ*రం బగుసంగరం బచట కీరౌద్రస్సీత మై 'జెల్లగన్. 

ఇక్కడ ఛారచ్వాజుండు పద్మవ్యూవాంబు "గావించినం గౌంకేయా[గ్రజు 
ననీమతి నభిమన్యుం డయ్యొడ్డు భేదించి సొచ్చి బృవహాదృలలవమ్మణ[ పభృతు 

లగు భూపతులను భూపకుమారులను బెక్కం డం ఇారిసమరి యనేకయోధ 

వీరవి కమసంకులంబునం జిక్కువడి యుక్కుశమురిసినట్లు సమసిన మనమొ 

నలు సెలంగుచుం వాండవబలంబులు పొగులుంచుం దమతమీయునికి 

పట్లకుం జనియె నని సంజయుండు ధృతరాష్ట్రునకు సౌభ|ద్రుండు వడుట 

నెప్పి ననిన విని నాంటికయ్యంబుకలరూపంతయు నేర్పడ చెణింగింపు మను 

టయు. 

సాత్త ి వకేయవాజ్మయవి శాలగ ఎవౌస్సురిత [పిదీపితా 

(పత్త్యయగోచరా వివ్భాతిభగ్ననిశాచరళాంతబోధసం 

ప_త్త్యవినాభ వన్మహిమభాసురసంభృతభూిసురాళిసాం 

గుత్త థ్రవివి క్షయు కజనకౌళలభావిత దేవసేవిళా. 

1. నేటిపోరికిం - ఓ. ర. 2. సత్యత = ల. శ. ప. కొన్ని (పతులు. 

1. యలర్చ _-న. బ. వా. 2. నుగస్ఫీత మై -ల. నా, కి. స్ఫీత = వెక్కు[ పతులు; 
స్ఫూర్తి = వా. 

1. నంఘటించిన _ ఊ. క. డ. ర.వ; పన్నిన = ఓ. వ, మతంబున _ ఈ. ఊ. దొ. 

గ. లి. మడిసె = అ. ఎ. 4. విడిదలలకుం = ఊ. ఎ. 

1. దీపికా - అ. ఊ. ఎ. ఘ. ర్వు.ర.స. ళ. వా. 2. సురాది = కొన్ని (పతులు 



822 గ్రీమదాంధ మహాభారతము 
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896. క, 'వేదళిరోమణి చరణా 

నొదాంతీస్సారకరణ నై పికోశరణా 

'భేదరహిత్మ ప కారా 

వొదవిదూరా విరించీవర్యవివోరా, 

897. మాలిని, ఆనుపమహితవిద్యా వ్య_క్షయోగానురక్తా 

దనుజమథనలీ లా _స్తవ్యశాంతానుఖా వ్యా 

జననమరణదుఃఖో1త్సారి సర్వోపకారి 

సనక ముఖయతీం(దాసన్న నిత్య[పనన్నా. 

గద్యము. ఇది (శ్రీమదుభయకవిమి శ్ర కొమ్మ నామాత్యపుత్త, 

బుధారాధానవిరాజి తికనసోమయాజి [పణీతం బయిన 

(శ్రీమహాభారతంబున [దోణపర్వంబునందు. 

(బథమాశ్వాసము 

896. 1. సార, న్ఫురణ = అని పాఠములు, 2, శరణా, కరుణా _ ఆని పాఠములు. 

8. వర్ణ -శ. పెక్కు పతులు; వర్ణ్య - క. ష. స, శ; వర్ల |ప్రనరా - వా. 
ణ ( క్ట ణ "ల 

897. 1. త్చాది- ఊ.వ.ఘర్వు. 2. సంవోరకారీ - జ. బి. 



శ్రిమదాంద్ర ముహాజారతము 

[దోణపర్వము - ద్వితీయాశ్వాసము 

క, (శ్రీకర భక్తాంభోధిను 
ధాకర చక్ర తికూల ధారణ రథో 

భీకర నిర్భరతరకరు 

ణాకరదృగ్దీప్తి నికర వారివారనాథా. 

ఇని (దోజుని మూడ వనాంథో యుద్దము = 

సం, 7.92.26 

వ. దేవా వై శంపాయనుండు జనమేబజయున కి ట్టనియె నట్లు దనమనుమండు 

మృతిం బీొందుట వినీ ధృతరాస్ట్రుండు, 

ఉ. చిత్తము వెక్కెడుం బురుషసింహుని బౌ చత్రకులా|గగణ్యు న 

త్యుత్సమశేజు భూరిగుణు నొప్పెడు మెత్తనిమేనివాని చె 

ట్టుత్తలవెట్టిరో పలువు రుగమనస్కులు గూడి యక్కటా 

యత్తెఆం గల్ల చేటపడుినట్టులుగా వివరించి చెప్పుమా, 

వ. !అనుటయు నమ్మానవపతికి సూతసూనుం డిట్లను నట్లు భారచ్వాజుండు 

పద్మ వ్యూవాంబు కోంఘటించునెడ వివిధదేశంబులరాజులు దళంబులును 

1. దారుణ రు. 

1. నట్టుగ నాశెరిగించి వ; నట్లుగ నా శరిగింపు సంజయా = ఆ. ఓ. చ. జ. బ; 

నట్టు దన్ ఫివరించి, నట్లు కడున్ వివరించి = అని పొఠములు. 
4 

1. అనీ యాడిగిన _ చెక్కు_ (పతులు. బి సమకట్టు నెడ అత. 



924 

రతా 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
నూ 

రాజకుమారులు "గేసరంబులును గర్ల్ దుశ్భాననబహుళ సేనాపరివృతుం డయి 

కురువిభుండు గర్జికయునుం గా నఖేద్యభంగి నొనర్చిన నది వలయాశారం 

బగుటం “జేసి చ|కవ్యూవాంబు ననం జను న మ్మొగ్గరంబీ మొగంబునం చాను 

దర్పంబు మెణయ నెజయం బొలిచి నిలిచె మజియు వలయు నెడలకు లావై. 

జయ దథగురుపు తక్ళపశకునికృతవర్శ్మ భూరి శవళ్ళలశల్యులును నీకొడుకు 

లును మనుమలును రక్ష మాఠ్యాను లేపనాంబరాభరణంబులు శోఖిల్ల నిలిచి 

రంత భీమసేన పముఖం బై నపాండవబలం౦ంబులు గదియ నడచె నందు సాత్య 

కిధృష్టద్యుమ్నకుంతిభోజులును జేకితానీక త్త ధర్మత[త వర్ములును ధృష్ట 

శకితునకులనవాదేవులును ను _త్తమౌజళ్ళిఖండియు ధామన్యులును ఘటోత్కచ 

విరాట[దుపదులును | చొపదేయ కేకయసృ ంజయసముద యంబును కనుక్కునం 

దజిమి యక్కుంభ సంబభంవుం దలపడిన నవ్వి యవ్వీరుండు వాడి మిగులు 

బలుతూపులం దన వేడిమి సూపిన నమ్మేటివిలుకాని మొగ ంబున నిలువ నోర్వక 

యాని నిక (పక రంబు దిరుగుడు వడిన వెక్కుసంబును వెజంగుపాటును వెల్లి ( 

దనంబునుం గదు(ర గౌంతీయా[గజుం డూరకుండి కర్ణి కార కేతుస్ఫీతుండును 

నుళ్సావాశార్యసంపద్దుర్ని రీత్యుండును నగు సౌభ|దుం గనుంగొని వీండు 

దక్క నొరు లీధృఢవ్యూహంబు భేదింపం జాల రని మనంబున నిశ్చయించి 

యక్కుమారు నుద్దేశించి. 

ఈయొడ్డు భేదింస నే మెవ్వరము నేర మర్జునుండును నీవు నచ్యుతుండు( 

(బద్యుమ్ను (డును *దక్క బార్డుండు మనల నుల్లన మాడకుండ 

సీలావు మటిపీ 

ఛేదించి మాకెల్ల |బియ మొనర్చు కుమార యనవుడు నతం డాననాబ్టి మలర 

దీనిముఖంబు భేదించుకెణంగు నా శెటింగించ మాతండి యేను దెజుపి 

సేయ నేర్తు. జొచ్చి చించి చెండాడెద 

మూంక శిలల జుటుముట్లినపుడు 
౧ లు లు 

ల. ముఖంబున - కొన్ని ప్రతులు. 4. తత్రధర్మ - ఈవేరు కొన్ని |వతులలో లేదు, 
5. నుక్కు మిగిలి = కొన్ని (పతులు. 

1. జారి - ఊ. ఎ, ఏ. ఘ. ౭. గాని - కొన్ని (ప్రతులు. లి. పోర జుట్టుముట్టి - 
అ. ఆ. ఉ. ఊ, ర. కొన్ని (పతులు. ' 



6 వ 

7 క్ర 

8 చ, 

9. వ, 

10. చ. 

11. చ. 

10. 

ll. 

(దోఆణపర్వము _- ద్వితీయాశ్వాసము 820 

వెడలు నట్టి *వెరవు విన దాని కేమి నా 

చొచ్చునేర్పు బలువుం జూడు మధిప. 

. అనిన విని ధర్మనంద నుండు ధనంజయనందనున కి ట్లని యె. 

. తెజపి గొని నీవు సొచ్చిన. 

విఖుందన చొచ్చెదము రిపులు పెల్లగిలంగ నం 

దజమును మా కిది యంతయు 

నుజునట్టి!వరంబు దిని నొసంగుము పు తా. 

అనవుడు భీము. డిట్టు లను నర్జుననందన నీవు ముంద ణీ 

మున 1యెకయింత సించిన నమోఘరయంబునం చార్హ తుండు నే 
నును (దుపదుండు సత్యక తనూభవు.డు౯ విరటుండు నంతనం 

త నడరి *చింతు మెళ్లెడలు 'దారుణవి[క్రమ కిబ్బంభణంబునన్ . 

అనిన విని యఖిమన్యుం డాతనియాననం జాలోకించి. 

నను విను కీచకాంతక మనంబున (దోణుండు మెచ్చ జొచ్చి య 

మనం గల(గింప కిట్లు *కురుముఖ్యుండు ధర్మసుతుండు గారవిం 

చినజతనంబు నిష్పలము చేయుదునే నరుండు౯ సుభ [దయుం 

దనయుని* గాంచి సంతసము చాల్చుట యంతయు రిత్త( బుత్తునే. 

ఇదె యొకపిన్న వాం డడరి యెక్కుడు మూ(కల [క ందు దోలడుం 

గదుపు "లవెల్చు గోపకుని కై వడి నంచు జనుల్ నుతింప చే 

“నిద విని మామ (పీతి విలసిల్ల గం దం|డియు సంతసిల్లం బె 

ట్టిదుం డగు కౌర వేందునకు ఉప్పర మయ్యెడుభంగి. 'బేర్చెదన్. 

4. తరగు (వు) = ఊ. ఎ. వ. య. ల. వా. 5. బలుపు, చెలువు = అని పాఠములు. 

1. వదంబు, హితంబు = అని పాఠములు. 

1. యిక యింత సొచ్చిన - చ.ద.ల. 2. సొత్తు = ఏ. లి, జృంభణంబునన్ యు 

ఊ. ఏ. గ. వ; ణ|కమంబునన్ = వా, కొన్ని పతులు. 

1. రణంబున = ద.ప.వ. థి, కులముఖ్యుడు = ఒ. క. ట. డ. వ. వా. 

1. మరల్చు ద; దెరల్చు = ప; లమీల్చు = వా. 
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12, 

18. 

14. 

15. 

16, 

17, 

14, 

15. 

16, 

ఆ, 

ఢ్రీమదాం ధ్ర మసహాభాగతము 

అనిన విని ధర శ్రసూనుండు 

దను బీతిం జూచి నీదుధ్రై ర్యము శౌర్యం 

బును బలమును గీర్తియు వ 

రన మొందెడు మనుడు. అార్ధతనయుం డెలమిన్, 

తనసారథి గనుంగొని మనయరదంబు | దోణానీక ంబుచె ( బఅిపు మనుటయు 

నాసుమి త్రుం డర్జునపు త్తున కి ట్లనియె. 

బాలు(డవు నీవు కుంభజీ పముఖనై న్య 

పతులు (పొఢులు 2క్కు_లు బవరములకు( 

జొచ్చి యెజుంగనినీచేతం జచ్చువారు 

గారు బవువిధసమరకర్కశులు వారు. 

. అనవుడు నల్లి నవ్వి యత డాతని కి ట్లను దేవయుక్తుం డై 

యనికి బలారి వచ్చినం బురారిగణంబులు6 చాను. కేబన్నినం 

గినిసి కడంగి (క్రీడియును గృష్టుండు దాంకిన నే జయింతు మా 

ర్కొని యనుచుండుదు౯ా సరకు గొందునె దోణునిం దోడి యోధులన్. 

. అని పలికి వానియాలాపంబు నాలంబు సేసి యభిమన్యుండు వెలుచం 
దణీమిన వా డనుమానీంచుచు మననై న్యంబునకు సమ్ముఖంబుగా దేకు 

నడపుటయు వారినేనయుం దోడన కడంగుటయుం గనుంగొని భారద్వాజ 
(పమ ఖయోధు లొండొరులకుం దలమిగిలి యేచి *యిదుర్కొని పెలుచ 

నిలిచిన సంకులసమరం బయ్యు నట్టియెడ. 

=? అభిమన్యుడు వద్భుభ్యూవాంబు ఖోదించుకొని బొచ్చుట ౩- 
సం, 7_56__12 

మెలటుగు మెబుచినట్లు మెుఅుయంగ నగదంబు 

కర్ణి కార కేతుకాంతి వెలుయో 

1. (పభ్ళతి =ఇఖ వ.వీశ.వ. 2. చందు బరవనసమున . చ. వ. 

గ 

1. మొనయును వ. 2. మెనికె...* “ంకులనమరం _ షె (పతులు, 



18. 

19. 

20, 

18. 

19. 

దోణపర్వము _ ద్వితీయాశ్వాసము §27 

నంపగముల గురుని నలయించి కడచి యిం 

(దజునికొడుకు మొగరంబు సొచ్చి. 
గ 

. ఇ ట్లనన్యభేద్యం బగునాపద్మవ్యూహంబు భేదించి సొచ్చి సౌభ|దుండు 

రా|దరసోల్లసితమూ ర్తి మై యందు మహోర్ణవంబునం దిరుగు మందర 

నగంబు చందంబునం గాననంబునం జరియించు తీ వానలంబు తటంగునం 

గాలపక్వజనసమాజసంవారణ |కీడనంబు సలుపు శూలి పోలికం గేలీగతుల 

'మెలంగి యమ్మెయి నమ్మోహరంబు *దిప్పు కొలిపియుం బొడి సేసియు 

రూపుమాపియు రణవివారం బొనరింప నప్వీరనరు నారాచాదినానావిధ 

విశిఖ| వాతంబులు హేతిసంఘట్టనంబున మండుచు( గరుల నుచ్చి పోవుచు. 

చేరుల విటుచుచు వాయంబుల ధట్టంబుల నుటుము సీయుచు. గాల్భలం 

బులం జదుపుచు6 గేతువులం (దుంచుచు నాతప్మతంబుల నులుమాడుచు 

రథ్యంబులం గూల్చుచు సూతుల గీ టడంగించుచు ధనువులం దునుముచు 

మైమజువుల [వచ్చుచు భూషణంబుల డుల్చుచు6 గరవాలంబుల. (దోయుచు 

మేనులు సించుచు( దూపఫులు దూలించుచు6 జేతుల నజకుచు సబళంబులు 

జడియుచు( దలలు చిదు? చ నంకుళంబులు రాల్చుచు నెత్తురు లురలిం 

చుచు గండలు నెక్కుచు నెమ్ములు నలంచుచుం బరగిన నమ్మొన చిక్కు 

వడియును నుడివడియును గలంగియు. దొలంగియు వజచఅచియు విచ్చి 

సఅచియు దీనదళకు వచ్చినం గనుంగొని, 

క. వీళమెయి. (గీడికొడుకుం 

చాంకంగ నీకొడుకు తలంచి తజమి కవిసెం జే 

1రాకలితో నున్నవారిం 

'దేంకువ 'సెడి చేరుకరిగతిం గురుముఖ్యా. 

వ. ఇట్లు సౌభ[దుం తెనయం జూచుసుయోధనుం జూచి శరాసనగురుండు 

వై నికవరులకుం వేయి వీచి మెలుం గెం్తి, 

1. [తుప్పు డులిపియు = వ, 

1. రాకటితో = ఓ. త. శర. 
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21, క. నరసుతున కగ్గమయ్యెం 

గురుధరణీవల్లభుం డకుంఠితగతి మీ 

రరుగుం జేయుం డడ్డము 

చొరుండు వెరవు లావు *నెజయ శూరత మెజయన్. 

వ2, వ. అనుచు. దనయరదం బైస మొగంబు సేసి పురికొల్పిన. 

౨3, ఆ, కృపుడు గురుసుతుండు గృత వర్మ గర్జుండు 

సౌమద త్తి శలుండు సౌబలుండు 

పౌరవుండు మ|దపతి వృషనేనుండు 

“గౌర'ేశ్వరుండు. గడంగి రపుడు. 

94. వ. అటు గడంగి. 
౧ 

౨5, చ. [పకటబలాఢ్యు లొక్కట( దిరం బయి పల్వురు వీంక భూమిపా 

లకునకు నడ్డ మైనం దవులం బడి హు మృ్మని నోరికండ నాం 

చికొనిన [మోంగు బెబ్బులివిశేషము దోంపంగం జార్జుపట్టి సా 

యకముల నొంచినం దెరలి రందణజు *లేశులప్ండు కినాక్ళతిన్. 

26. వ. ఇవ్విధంబున నయ్యోధవరులు విచ్చిన వివ్వచ్చుకొడుకు పేర్చి యార్చుటయు 

నాచార్యుండు వీడు వీరిచేత నిలువం డని తా నరిగి యన్నరనందను నెదు 

రొనిన వారును గూడుకొని పొదివిన, 

౨7. క. అత. డందఅమార్షణములు 

నతిరయమున. (దుంచుచుం దదంగముల శర 

(పతతులు నించుచు( బోరంగం 

బతి సేనకు చేయి వీచె బరవస మలరన్, 

బే, 1. మరయ _ కొన్ని (పళులు. 

25, 1. లేడులపిండు - వ శ. వ. వా. ,కొన్ని (పతులు. ల. చాడ్చునన్, ౨ వడిన్ - 
అని పాశములు. 
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28. క 

దోజణపర్వ్యము _ ద్వితీయాశ్వాసము 829 

మనసేన "పెలుచం "గడంగిన 

వననిధి వొం7డు విధంబు 'వానవినుతు( కే 

చీన( 'జలియలికట్ట తఅం 

గును గానంగ నయ్య నప్పుడు కురువంళనిధీ. 

9. వ ఆసమయంబున,. 

ీ0. సీ. రారాజు గృపుండును భూరి[ళవుండు మూడేసి యమ్ములు 

పదియేడు గురుండు 

వీనుము పివింళతి పింళతిపిళిఖంబు లాచార్యుసుతు(డు బృవాద్భలుండు 

నైదు నెన్మిదియును నాలు శల్యుండు స _ప్పశరములు గృతవర్శ J సౌబలుండు 

చెండు బాణములు పం డెండు( దొమ్మిదియును దుశ్శాసనుండును 

దుస్సహుండు 

నేసి రర్జునుసుతుమీ6ద నెల్ల వారి 

తనువులందును సాయక [తయము లత(డు 

[గుచ్చి నళ శ్ర డడరిన( గూల నేనె 

దురగనూత కేతనముల తోడ గూడ. 

= దుర్కోధనో(వభ్ళాతిమవోలథివ లందోజు నొవ్యుమ్యుణీ నభిమమ్యూని వై గబియటి 2 

సం, ?_లికీ.22 

ల1. వ. ఇవ్విధంబున నళ శ్రికుండు వడినం దెరలుబలంబుల మరలనీక పురికొల్పుకొని 

82. 

28. 

82. 

యప్పటియా చార్య: పభృతియోధుల. ను నీకొడుకులలోనం. గొందటును 

(గందుగం దణీమి యనే కా(న్ర్రశ(న్ర్రృపరంపరలం బొదివిన నొదవినకినుకం 

గిరీటినందనుం డందటి మేనులు నానానిళితవిశిఖవేగంబున నెత్తుట జె త్తిల్ల ౦ 

“జేసి కర్టుపయిం గదిసి, 

. కంకటము దూటి యంగంబు గాడి పోవ 

[గూరనారాచ 'మేనీన [మక్కె నతండు 

1. నడరిన = కొన్ని (పతులు. 

1. పార - కొన్ని |ప్రతులు. 
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లలి, 

లీక. 

85. 

86, 

87. 

88, 

89. 

లలి. 

86. 

లీ”, 

88, 
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లీల నట్టివ పిపి భూపాల నీదు 

సుతుల వెనుకకు? బఠఅ పె నుద్దతి దలిర్చ. 

చ, అడరి నరేం|దకోటి 1నుబుమాడ(గ నత్తజి శల్య జెంతయున్ 

వడిం దను చాడినకా మెటు(గు వాలికతూపుల మూర్చ వుచ్చి క 

వ్వడిళొడు కేచి యుద్భటరవంబున నార్చినం బెల్లగిల్లి న 

ల్లడలకు. వాజె నిళ్చక బలంబులు [దోణు. 'డెలుంగు నూవ(గాన్. 

వ. అప్పుడు. 

క, సురలును సిద్దులు విద్యా 

ధతుషు6 బొగడునులివుం జూచుధరణీశులబం 

ధుకనుతినాదంబులు నం 

బరధరణీమధ్యభాగభరితము లయ్యెన్. 

చ, అన విని యాంబికేయు(డు మవేద్భుతవి[కమ శాలి. జేబార్థునం 

దను మణి యెక్య రట్టియిడం దా(కిరొ నావుడు సూతపు తు డి 

ట్లను నటు లైన శల్యుం గని యాతనితమ్ము(డు మేను వెంచి మా 

ర్కొని పదితీ|వబాణములు [గుచ్చెం దదంగములం జెలంగుచున్. 

వ అట్లు బె నైసిన వాసవికొడుకు కోపించి. 

చ, వాయముల( జంపి సూతు. చెగటార్ని పతాక ధరితి( గూల్చి బా 

పయుతము గాంగ వానిఘనజావుులు రెండును (దుంచి యెంతయుకా 

రయమున( చేరు చక్కడిచి రాజులు రాజతనూజులుం గడుకా 

భయమున( దూలిఫోనం బటుీభల్ల వాతిం దల డొల్ల చేసినన్. 

వ. [దోణకృప  దౌణికృతవర్మబ్భృహాదృలకర్ష | పముఖయోధవరు లొండొరులం 
బేరువేరం బిలిచి బలంబులం బురికొలిపిన రథ నేమిగజభఘంటాతురంగకింకిణీ 

1. దునుమాడగ _ వ. 

1. పార్థనందను లు పెక్కు (పతులు. 

1. వాసవపౌ తుండు =చ, జ. వ. శ. మ. 

1. భల మునన్ (లన్) - పెక్కు (పతులు. 



40. 

త్తే, 

త్తీది, 

40. 

41. 

ద్రోణ పర్వము వా ద్వితీయాశ్వాసము ఫ్ర] 

స్వనసింహా నాద మేదురరోదోంత!ర రౌ దంబుగా స్రాభ్ర (దుం జుట్టుముట్టిన 

నతం డట్టవోసంబు నేసి లాఘవలక్యశుద్ది చి తత్వద్భఢత్వంబులు *మెఆయ( 

గృష్ణా ద్ధునులు గావించునేర్సు మెటయం బోరునవసరంబున మండలీకృత 

కోదండుండును *బటుసంధానమ్పరితశరనికరుుడును నై పరివేష 

వలయంబులోనం గిరణస్సురణదుర్ని రీక్యుం డగుతపను ననుకరించుచు 

గుణఘోపలీషణంబుగా జెడిదంపునారసంబులు వరగించి యార్చి యూర్జిత 

గర్జాతం బగుచుకా బలుపిడుగులు దొరంగించు విలయకాలవలావాకంబు విడం 

బించుచు విజృంభించి భల్లాంజలిక ముర (పకూర్శ గృనఖర (పభ్ళతివాణ వేణి కావి శా 

నంబుల వెగడుపణిచిన విచ్చినవాహినుల నిలువరింప నేరక నివ్వెణిపడి 

యాచార్యుండు నూచుచుండ ననవుడు ధృత రాష్ట్రుండు సంజయున కి 

ట్రనియె. 

క. మనమున ఖీేదము మోదము. 

'బనంగొనియెడు మదృలంబి. వీడించెడు నా 

మనుమఈ డనీ వినికి నాతని 

యని పని యటమీ(ద నెట్టు లయ్యెం జెపుమూ. 

క, అనుటయు సనసంజయుః డీ టను 

వినుము జనాధీశ యిట్లు విజీగినసేనం 

గను(గొని పోవంగ నీక 

ర్హునతనయుండు దనరథంబు చుట్టం బటిపున్. 

వ, కొొలవి (దిప్పిన తెలింగు దోంపం బొదివి పోనీకో పీనుంగుపెంటలు సేసిన 

నప్పు డక్కుమారు నాలోకించి వికాసభాసితవదనుం డగుచు గురుండు కురు 

1. రాళంబు నిండ రౌ [ద్రంబు = ప. వా. వి నెజయ ఎ, జొె.వ.శ.వమ. లి. బటు 

శరసంధానన్ఫురిత కరుండును, పటుళరసం ధానన్స్ఫురి తదళళతకరుండును అ బ.న.ళ, 

1. పనియటమీద నదెట్టువాటిలె చెప్టమా = వ. 

1. చుట్టుం బర'వెన్ = కొన్ని పతులు. 
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| 

పతి!నెజను 'దాంకం బలుకవలయు ననుతలంపున నతండు వినుచుండం 

గృపాచార్యుతో ని ట్లనియె, 

48. é. తమ్ములు నన్నలుం 'జెలులుం. దండ్రులు మామలు భృత్యులుం (ఐమో 

దమ్మున( చేల నిట్లు వడి. చాంకెడునే విజయాత్మజుండు ఫరో 

టమ్ములు6 గుంజరమ్ములు బడల్పడ- డేరులు నుగ్గు గాంగ నా 

' నమ్మిన యోధవీరులు వినాశము భంగము నొంద *నొక్కండున్. 

44. ఆ. అనిన వెలుక6 బాణీ యతిదీన మగు వాన 

. నమున నవ్వుగా నినవ్వు 1వఅయ 

సొమదర్తికర్ణ శల్యాదు లగు యోధ 

జనులతోడ నిట్టు లనియె విభుండు. 

ల్, చ. పలుకులు వింటిశే ధనువు వశ్రైడివారికి నెల్ల నొజ్జ దో 

రృలవిదితుండు గుంభజు(డు బాలుని నొక్కరు: జంచ లాత్ము వెం 

గలిం గడుం జెద్ద( "జేయుచు. బోగ _డ్డకు. జొచ్చి నితండు నొంపంగాః 

దలంపడు వీని. ఇార్జునకుం 'దాం గడు గూర్చుట నెంత |తుళ్ళినన్, 

46. చ. గురుని యుపేకం జేసీ తనకుళా సమరోద్ధతి నెల్ల కేచాని నీ 

'వెరవీండి గాన లేండు దనబీరమ కాం గొని విజ్ఞవీ/గెడుం 

జొరిగొనుం. డందలుం గడంగి పోవంగనీక దృథా(న్ర్రశ(న్రుని 

ష్టురపరిపాతనో గముగ( జుట్టును ముట్టి చలం 'బెలర్బ6గన్ . 

47. వ. అనిన విని వార లందలు నవ్వాసవపౌతుం బొదువం బోవ నవ్వీరుల వారించి 

దుళ్ళాసనుం డిట్లనియె. 

49, 1. నెనరుదాక - ర. అ. వీ. శ. ష, వా. కొన్ని పతులు. 

48, 1. నొక్కెడన్ ౬ కొన్ని (పతులు. 

శీత్తీ, 1. నవ్వి _- వ; వొలయ _-ఒ, త. వ. వా. 

45. 1. నెందు వింతయే, నేడు వింతయే . అని పాఠములు. 

46. 1. గాని యీవెరవిడి - ఇ. వీ. 



దోణపర్వము = ద్వితీయాశ్వాసము 988 

శ్వర చ, ఇను గబళించు రాహు కీయ నే నొకరుండన పోయి పార్ధపు 

త్తీర్పి 

0, 

51. 

శద, 

[తుని బరిమా ర్రు సితండు మృతుం డగు శుర్చడ విన్న. గేళవా 

ర్టునులును బిట్టు నత్తు రతిశోకభరంబునం "జేసి యంతతో 

, మనపగ దీఆు. దీ|వ మగుమద్భుజదర్పముసొంపు సూడుండీ, 

= దు్ళానణు. డభిమన్యుతోడం భోంి పాటిపోవుటి *- 

సం 08.26 

. అని పలికి యార్చి యమ్ములు నిగిడించుచు ధనంజయుతనయుం చాంకిన 
నతండు షడ్వింళ తిసాయకంబులు దనువునం జొనిపినం గనలి దుశ్శాసనుండు 

శరాసారఘోరంబుగా( గవిసినం గిరీటికొడుకునుం జేర్చి ెనంగ నయ్యిరు 

వురకర లాఘవళశరలాఘవ।| పకారంణులు రథచి[త [పచారంబులు. జూప 

అగ్గించి రప్పు డగ్గలి;సొంపున సుభ[చానూనుండు నీసుతువిల్లు |దుంచి 

భల్లంబుల మేను నెక్కి (సుక్కించి యతనితో ని ట్లనియి. 

. అనఘుని ధర్మనందనుని నాసభ నమ్మెయి నీవు నొవ్వం ఐ 

ల్కినఫల మంద. 'జేనెదం జలింపక యించుక సేపు నిల్వుమీ 

. నిను లఘుచిత్తు( [గూరు నవినీతు మచాంధుని( (దుంచి నన్ను ( బెం 

చినగరువంపుందం[డులకు. జిత్త మెలర్ప బుణంబు దీళ్చెదన్. 

. అని యతనిజ తు దేశం 

బున నొక వాలము వశమున 'బిక్కును [గు 

చ్చిన | చెళ్ళి యెన్నడో చ 

చ్చినయట్లు రథంబుమీ(ద6 కేడ్సడియుండెన్. 

. ఇట్లు మూర్చిల్లిన దుశ్శావను శేరు సారథి దొలంగం దోలుకొని పోయె 

నంతకు మున్న కౌంజేయులు సౌభదుండు సొచ్చినపథంబున నాపద్మవ్యూ 

వాంబు సేనాసందోవాసహితు లై_ చొచ్చి యెడనెడ నడ్డపడునై న్యంబులతో 

సంగరంబు సేయుచు నక్కుమూరుం దల లెత్తి చూచుచు నతం డరిబలం 

బులం గలంచుటకు సం|పీతు అగుచుం దో౭తెంచువారు ముందట దుశ్శాస 



434 

రల, సీ, 

ల్ లి 

56. వ, 

5. క 

శ్రీమదాంథ మహాభారతము 
నా. 

నుండు ఖభంగవడుట గశకుంగొని పొంగి యార్చులు నింగి ముట్ట నయ్యశి 

మన్యు ననేకభంగులం 1 బళంసించుచుం దణీమి రట్టియెడ,. 

రాభేయు. జూచి రారాజు దుశ్శావనుం డభిమన్యుచే నొచ్చె నకట కం. 

యనవుడు నతడు సేనాస్వితంబుగ నక్కుమారువై నడర నవ్వీరు: కేచి 

మ౦ందటిమూ.కల (మందించి కదిసి డెబ్బదిమూ.-డుదూపుల( బటురయమున. 

నొంచిన రకాననుం డయి దివ్యూ(న్రుజాలంబు వణపునాజామదగ్న్య్య 

శిష్య భుజవీర్య శెర్యవి శేషభంగి 

సరకుగొనక యజ్బాల.0డు !నమదలీల( 

బెనగ నయ్యంగ రాజు డస్పిన నెలీంగి 

యతనితమ. శ్ర డయ్యర్దునమతుని దా(కీ, 

పహాయములమీ(ద సూతుపయి నాతనీ యంగములందు న్యన్ర్రసం 

చయ మడరించినం గమలచారుముఖంబున నెజ్జనవ్వు చె 

న్నయి విలసిల్ల భల్లమున నన్నర నూను(డు (దుంచె నిదిక్రష 

దృయదవిలాసేవాహుసముద్యగత వానిశిరంబు |గక్కునన్. 

ఇమ్మైయి6 దమ్మునిం దునుమునేపు గనుంగొని యోవాటించి శీ 

(ఘమ్మున బెంపటం దొలం౫ె( గర్జుండు “విక్కుబలంబు లప్పు డొ 

క్కుమ్మడిం [దోచి యుద్ధతమహోదధిం బోలంగ మందరమ్ముచం 
అర i 1 దమ్మున నొవ్పె నుద్భటవిధస్ఫురణుం డగు పార్జపుత్రుడున్, 

ఇట్టు మూ(కలం గలంచి, 

"వెస రాథేయునితొల(గన 

చెసకుం జనుటయు నతండు ధృతి నెడీ విజిగెం 

MA గ్త్ భి te గ్ల జ్ 
| న ॥ క్ ర 

జః పాను పౌ త్రుడున్ ఇ చ, జ, 
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కేన పొడ వడంగంగ బచెజయో 

ధసమూవాము వాణె ధ6ంణిశల మ ధువంగన్ ం 

558. వ. ఇవ్విధంబున నై న్యంబులు చారును బటిచుదొరలం జూచి యాచార్యుండు. 

59. చ నీలు నిలు కర్ణ యోశ్ళాపుండ నీ విటు లేల *కడంక దక్క సొ 

బల ధృతి దూల నేలి.టికి బాహ్లిక యి త్తటీ( గారవేం[ద నీ 
బంమ. 6 జంబు జూపి నిలుపం దగు సేనల నంచు బెక్కుభం 

గులం బుగకొల్ప నెవ్వరును గో_ల్తల సేయక యేమి నెప్పుదున్ . 

60. వ. ఇట్లు (వళయస మయభా రాధర స్ఫీత ని ర్హాతచ్ళటాభీలం బగునబ్బాలుని జెడి 

దంపుటంపణి నె గంపంజాలక నిబంం౦బులు వాజీన నక్కుమారకంఠీరవుండు 

సింహానాదంబు సేసి శంఖబు పూరించి గుణంబు సారించి యనికిం దనివి 

సనక 'వెనుకం దవిలి వట్టి నుడవి ముట్టి 'యేర్చుకార్చిచ్చు చందంబునం జతు 

రంగబలంబులం జారిసమురినం చేరులు నలి యం (దెబ్ళినళుండాలంబులును 

గాల బలంబుల పీవుంగుపెంటలమీ6ద *నూందుకొనం గూలినఘోటకంబు 

లును గుజ్జపోటట్టలరాసులు మూసికొని యజవజ లై యొరగినయరదం 

బులును గరటిః శేబగంబులు వొదవినం గాలుగాలం బనంచుకొని పడియున్న 

మభటసమూవాంబుబును గంకణాంగదకాంతంబు లైన కరకాండంబుల 

గములును మసుగువడ డొల్లినసకుండలమ_స్తకంబులును వీరకటకంబులు 
మెబయం జిక్కు వడి యున్న చరణంబులును (గిందువడం దొరంగినగాత 

ఖండంబులును దునియ లై నధనురాదిహేతి వాతంబుల వె *బొడవు నెడక 
బాహువులతోడం గ్బొలుచు కృ పాణ[పముఖ [పవారణంబులును గొడుగుల 

కుష్పలును జామర ంబుల, పోవులును సిడంబులతిట్టలును నయి సంగ రాంగణంబు 

ఘోరభంగి యయ్యై నస్పుడు గగనమధ్యభాగంబున ఛాసమానుం డయిన 

మారాండురెండవమూ ర్షియుంబో లె నయ్యేకవీరుండు వెలింగె ననవుడు 
నాంబి కేయుండు సంజయున కి ట్ల్రని యొ. 

57. 1. వనుధపొడ వడగగ ౬ వ; వనమం వడకగ నెజయోధ-న; వసనురి వడకగ = ళ; 

వసమరి చెడంగ పెరయోధ = ఊ. 

59, 1. తలంశె దిందు = ఇ. యు. డ. స; తలంకి పొర-ఎ. 2. మాల _ ఠ. న. భాకూ. 

లృ ష;ు మాన = బ. వ. 

60. 



61. ఆ. 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 

చాలు డొంటి రు ట్లుపలువురతోడ( బో 

రంగం జూచి పాండురాజతనయు 

లందు. దోడుపడ టకై యొ రుుడును 

గడంగ కునికి కేమి కారణంబు. 

= వద్యవ్యావాంతు నొచ్చుపొంతవులవ నై ంధవ్రం డడ్డవడుట 2= 

62, వ. 

68. చ, 

64. వ, 

65. చ. 

66. వ. 

69. 

సం, 7.418 

అనవుడు సంజయుం డీ టనియె, 

వినుము నరేం[ద పాండవులు వి|కమదుర్ణము డై నపార్ధనం 

దనునకు( దోడ్పడం గడంగి దంతితురంగ ర థోత్కరంబులం 

దునుముచు సత్వరస్ఫురణం * దోచిన నీపెనుమూ(క పాయిీవి 

చ్చి నిలిచి చూచుచుండె నవిచేష్టితు లైరి బలాధినాథులున్. 

పాంచాలయాద వపాండ ర కేక యమాత్చు § (పముఖమ హానీయ నై న్యంమిలతో 

న ట్లుర వడించిన నయ్యుధిప్టిరు డనుమపహోవాయువునకు జయ [దథుం డదియ 

పోలె నడ్డపడియె నని చెప్పుటయు విన్మితుం డగుచు వై చితవీర్యుం డతని 

క్రి ఖని యె. 

తనయునిమీ(డికూరిమి నుద (గత చీనలతోడ( చాండునం 

దనులు రయంబుమె నడర( చా నొకఠరుుడ భుజాబలంబు నే 

పునం గుడియించెనే యతండపో కరుసేనకు మేటి సింధురా 

జున కది యేమవోతవముసొంపున నత్తి సంభవించెనో, 

అనీన విని నూతనూను. డమ్మానవపతి కి టను. బాండవు లరణ్యంబున 

నున్ననాం డతండు [దౌపదికతంబున భఖీమసేనుచేత భంగపడి సంత _ప్రచిత్తుం 
డై చి _త్తజారాతి నారాధించిన నతనీగరిష్టని పూతికయంబునకు భఖ ౬1 వత్సలుం 

డగునప్పరమేశ్వరుండు |పీతుం డై పొడనూపిన జయ్మదథుండును గొం'కే 

యుల నివారించునట్లుగా వరం బొసంగవలయు నని విన్నవించిన నద్దేవుండు 

i, భటోత్కరంబులం జు వ. 9, దోచిన డ్, న. ల్, సూ, లి, యిచ్చి యూ తం. 

ఎ. ఏ. ఐ. ల. కొన్ని (ప్రతులు. 4.” చ్చిన నవి జొచ్చిరప్పు డవిచేస్టితు = స, ళ, 



(8) 

67. 

69. 

66. 

సీ, 

క్ర 

దోణపర్వము _ ద్వితీయాశ్వాసము 897 
ల 

(కేనర్జునుండు దక్క దక్కిననలువురు) పాండవులు నీచేత నివారితు లగుట 

'యొక్కదివసంబునం గలుగు గాక యని పలికి యంత షరితుం డయ్యె నది 

కారణంబుగా నట్టి గౌరవం చారథికవరునకు దొర కొనియః దత్పరా (క్ర 

మంబుకలం గెలింగించెద నాకర ర ౦పుము. 

సింధుడేళోద్భవస్థిరవాహానంబుల( బూని నయరదంబు పొలుపు మిగుల 

రత్న మయో గవరా వాధ్వజంబు నభస్థృలిం జంచల[ పభ*ల 'మెజయ 

సాం| దచందాతపనద్భృశ మై యుజ్జ్వలచ్చ్భ త్రచామరములచాయ నిగుడ 

వజమ. కాఫల వజకిర రావళి 5 లితభూషణములు వెలుగు చుండ. 

జిత్తమున వరగర్వంబు చిగురు లొత్త6 

బాండుపు[తులదున్రాంత బాహుబలము 

మొనలపెల్లును సరకుగా6 గొనక యేచి 

యార్చి వారికి నీయల్టు. డడ్డపడియె, 

ఇఫ్విధంబున నడ్డవడి సాత్యకిని సాయక[తయంబునను భీమసేనుని బాణాష్ట్ర 

కంబునను ధృష్టద్యుమ్నుని నిరువదియమ్ములను విరాటుని శిఖండిని బదిపది 

తూపులను బాంచాలపతి 'నేడింటను |డౌవడేయులం ఐదియేనింటను గేక 

యుల నిరువబేనింటను ధర శ్రనూను స_ప్హతిశరంబులను నేసి యాసేన నానా 

(స్ర్రంబులం గచ్పె నష్ము డప్పాండవా| గజుం డతనికోదండంబు దుండంబులు 

చేసిన నానై ంధవుం డొండువింట మంటలుం బోనిమార్షణమ్ము లమ్మనుజ 

పలిమీ(దఊను దదనుచరులయంగంబులందును బరగించినం బవనతనయుండు 

దలకడచి రభసంబున. 

భల్లముల మూ(ట గొడుగును 

విల్లును బడగయును (దుంప చేతోొెకవిలు నీ 

1. నర్జునుండు దక్క దక్కిన నలువురు = ఈ భాగము శ. వ. మొదలైన పెక్కు 

ప్రతులలో లేదు. కాని మూలమునందు అర్జునుడు దక్కతక్కిన నలువురని యే యున్నది. 

“దదామి కే వరమ్ సౌమ్య వినా పార్టం 'ధనంజయమ్ 'వారయిప్యసి సం|గా మేచతురః 

పొండునందనాన్.” చితశాలా పతి. "రోణ. 42 అధ్యాయము 

1. లునిగుడ = ఎ. ఒ. చ. జట.” 



రతము 898 శ్రీమదాంధ్ర మహాఖా 

యల్లుండు గొని భీముగొడుగు 

వీలును బడగయును [దుంచి విరథుం జీనెన్. 
య 

70. వ. ఇట్టు వికలసాధనుం డై. 

71. స్కీ అనిలనుతుండు సాత్యకి తేకమీందికి నరిగిన నీసేన యార్చుటయును 

చైధవువై వార్నై నికో త్తము లనేకా(్ర్రముల్ వజపిన నతడు వాని 
మరలింప ము న్న భిమన్యుచే( గూలినరథ దంతివాయభట రాజి కతన 

నతివిషమం బై నయా నేల నవివాతగతి నరదంబులు *గందు వజపి 

ఆ. వారు సేసి రావావము చాని కోర్చి యం 

దజును దమక తమక తనినీ వెనుక 

కొదుగు నట్టుగాంగ నుజ్జ పలశరని-కా 

యములు గు5సె నాజయ, దథుండు, 

72. వ. ఇకెటింగున సింధురాజు పాండవులవేండిమి యుడిపిన నుభ యపార్భ్యంబు 
లకు మన్ను దొలంగి యున్ననీబలంబులు గో _లల సేసి యక్మాంకేయ 
వై న్యనంతానంబుతో దలపడినం బోరు ఘోరం బయ్యె నక్కడం గుంభ 
సంభవ వయశ్నవిశేషంబునం జేసి కురువాహిని మగుడ నడరి యభిమన్యుం 
బొదిపిన నక్కుమారుడు నుక్కునం గడంగి. 

78. క. అభిముఖపంవృత్తము లగు 

నిభతురగన్యందనంబు లిల( గూల్ప (గ న 

తుభితుం డగువ్భషనేను(డు 
రభసంబున నతని బటుశరంబుల నొంచెన్. 

ఎన పవ సేయం డ బిమన్యుం దాయక మూర్శి తం డగు = 

సం, _48_5 

4. ఉ. నొంచినం గెంపుసొంపున( గనుంగవ 'యొవ్పంగ నూతుం [దుంచి విల్ 
[దుంచి తుక౦గవృక్తముల( దూపులు నించి యలంచి మేను నా 

1. వలన _ కొన్ని (పతులు. ది, (గందపజపి = మం కొన్ని (పతులు. 



75, 

76. 

77. 

78. 

77. 

78. 

ద్రోణపర్వము = ద్వితీయాశ్వానము 889 

ప్పించినం దేరితోడ 'నఅపీను(గు నీడిచికొంచు. బాణ నే 
వాంచలభూమికిం *జెలుచ నత్తురగంబులు వివ్వాలంబు లె 

. ఇట్లు వృషనేనునరదంబు పటపిన తెటిపిన యభిమన్యుండు నిజన్యందనంబు 
పణపించినం బటుసంరంభంబున నెదుర్కొని, 

. శార్యధుర్యుం డగువసాొతిభూపతి షష్టి 

శితశరంబు లేయ నతండు దొడ్డ 

నారసమున వాని శేనలి. దూల వేసిన 

గూలి పెలుచ( దన్ని కొనుచు జచ్చె. 

. చచ్చినవసాతిం గనుంగొని 
యచ్చటిభూపతులు "పెలుచ నడరుటయును వి 

వ్వచ్చుకొడుకు కోపించిన. 

జిచ్చు మిడుతపిండు 1 నేర్చుచెలువము దో(చెన్. 

. ఆసమయంబునం 'జేడ్పడి నీసేనలు దీనదళకు వచ్చిన నానాదేశాధికులు పర 
స్ప"రావ్యోననాదంబులు సింవానాొదంబులు శింజినీస్వనంబులుం 'జెలంగ 

ధనంజయతనయు వ నొక్కుమ్మడి నురవడించిన నయ్య తిరథవర్యుండు 

క లేళ్ళగమిం గనిన బెబ్బులియుబ్బు దో(ప నలిరేంగి యందలి నుబుమాడిన 
నంగకంబులవివిధఖండ౧బుల కెంపునను గరితురగనరశ వంబులవికృ తా కారం 

బుల 'నాయుధంబులమలుంగుల నాభరణంబులతట చునం దత్స దేశంబు 

చారు పియదర్శనం బయ్యె నప్పుడు దెరలినమూ6కలు దన్ను. 'దేజి 

చూడనుం జాలక యంతంత ఆఅిచ్చవడిన నాగుంపులకుం గవిసి నిలింపవతి 

1. నడపీనుగు = ఇ. ఈ. హా. 2. దొలగ = ఈ. ఎ. వ. ళ.ష.వా 

1. నవ్వుచు నేసిన, నాటగ నేసిన _ అని పాఠములు; నందరంటనేసిన ౬ గ. చ. వ. 
స. ళ. (అఖండయతిగా భావించవలెను); నడు ముచ్చి పో నేయవ; నట్టరు (జ్జు) 

(వేసిన = ఈ. ఓ. ఘ. డ. త. స. 1. (నడికంఠమున అని అర్థము. 

1. సొచ్చు = ఉ. ఠ, 

1. రాహ్యానంబులు = పెక్కు (పతులు. వ గమి లేళ్ల్లం గనిన = ఇ. బొె.క.ఖ. ఘః. 

ర. ల, న, క్ట 



79. 

81, 

79. 

అ 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము ] 
స్నో 

నుకుమండు సత్య: శవః పళ్ళతిభూపాలలోకంబు జములోకంబున కనిచినం 
జుటనుండి చూచుమూకఫమ లగుమానవపతులు కినేన శేన యని కొడంగి 

యక్కుమారుమీ:ద కరులీక పెను: జోలి మొగంబునం బడిన చిజుచే(న 
తండంబులు చందంబున చావాశలంబు దజీయు బా౭ీన మృుగకులంబి 

చాక్పున నము దబు సొవ్చిన యేజులచందంబుశ నతలిీయంద డిందిన, 

. అచ్చట నై క్యమంకయు భయా పలతళా నలుదిక్కులఖకా వెనకా 
విచ్చిన శల్వ నందకు(డు వీనికి నోడంగ నేల మీకు నే 
వచ్చితి: బట్టి తెచ్చెద నవారణ శీ బెట్టు "పెనం గె నేనియుం 
జచ్చు మదీ రుభూకభుజక క్తి గనుంగొను. డంచు నుద్దతిక. 

. రుక్మకథుం డనువాండు పాండుపౌ శత్రుం దలపడి తొమ్మిదియమ్ము లుగ 
మన భుజముల రెండును నాటించి వెండియు శేయం గడంగునెడ నా 

సుభ! చాసూనుండు. 

. శరమతోడ నొక్కకరము చాపముతోడ 
నొకటి లొమలు గడిసియున్న యుగ 
రేఖతోడ( దల ధరి తిచె( బడ నేనె 
రయము మెఆజ యం బటుళగ |తయమున, 

క్త ట్లర్జునపు తుండు చిత కౌళలంబు సూపిన. 

ఇ రుక్మరథుండు వడిన రోషా త్తచిత్తు లై 
యతి నిచెలులు పలువు రవనిపతులు 

గవిని రపుడు తేరుగములతో వడ్తి భవ 

త్చా(తుమీంద నీదీపు; తు అలర, 

——— పనన 
- 

TH —_— ఇ = లు! 

క్ లేచేమ _ కొన్ని (పతులు. శీ, గవిసిన _. ఎ. చ, జ. వీ. శ.వ. 5. యందణ 

1. అచ్చటి . "వెక్కు ,వతులు. ఠా (గతులు, ౨. బిట్టు -వ. వీ. శ. వ, 
{. లురమ్మున గీలెంచి భుజ _ వ. 

1. 
ళా 

చడుడు _ కొన్ని పతులు. శి పుతు డలర ౬ శ, మ. కొన్ని (వతులు. 
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64. క, అమ్మనుజవిభులబహులళ 

85, 

86. 

67. 

రః 

ష్ 

రమ్ములచే సూత కేతురథరథ్యసమే 

తమ్ముగం బొదువంబడు తన 

తమ్ముని సుతు( జూచి పతి ముదమ్మునం 'దేలెన్. 

ఇ ట్లఖిమన్యుండు మడి నెన కా దలంచి దుర్వోధనుండు సంతోషింప నాసౌ 
భ(దుండు భదగజంబు ేబరిగోలలపోట్లం గనలుకై వడిం గినిసి గాంధర్వి 
యినమాయ గావించె నది దొల్లి ధనంజయుత వంబునకుం (బియం బంది 

తుంబురు పభృతు లొసంగినట్టివె దానం జేసి యమ్మానవనాథులయాలోక 
నంబులకుం బెక్కురథమ్ముల వారు దమ్ము6 బొదివికొని యనే కా న్ర్రశ(న్ర్రం 
బులు క పయోగించినచందంబు దోచిన చారు వేగడుపడి చూచుచుండ 

నతండు మండల|ప చారంబులం చేరు మెఅయ మెటుంగు వాలమ్ములం గూల 

"నేసియు వెడందతూపులం (దుంచిపడ వై చియు బడలు వజచిన నన్నరపతులు 

నటుకుడు వడిన యెలమానిజబ్ొంపంబులచందం బగుటయు నుబ్బు దక్కి 

'వెక్కునంబును వెల్లంబాటునుం గదిరి యక్కురువిభుండు దనకొడుకుకడిమి 

నై రింపంజూాలక యతలివె నడం కొండొకసేపు గన్నులపండువుగా భండ 
నంబు సేసి సంరంభవిజృంభితుం డగునవ్వీరవకు విశిఖ వేగంబునకుం గాక 

విముఖుం డయ్యు ననిన విని యాంబికేయుండు సంజయున కి ట్లనియె, 

ఇమ్మెయి బాలు. డొక్కరుండ యిందటి దోలి వధించె నన్న నే 

నమ్మ(గ నేర నయ్యెద వినం గడునక్కజ శమట్టు లేల చి 
_త్తమ్మున సంశయింప విను ధర్మ మధర్మము నోర్వ కున్నె క 
య్యమ్ము తెజంగు నిప్పు మెటు లయ్యే( బదంపడి నూతనందనా. 

వ, అనిన నమ్మనుజవల్ల భునకు నంజయు( డీ ట్రను నట్టు "పెక్కం డురాజులు 

సచ్చుటయును నుయోాధనుండు దెరలటయును గని భవత్కుమారవర్షంబును 

దోడియోధవరులును మేనులు నెమర్ప మొగంబులు వెలు వెలంబాటి 

నోశ్లెండం గాళ్లు వడంక నలుదిక్కులుం జూచుచు ధృతి దటిగి పోయిన 

1. పరికోలల ఎ ద. న. శ. ష, ల. పరగించిన = అ. ఆ, ఇ. ఈ. కొన్ని (పతులు. 

1. బోరి = రు. డ. ద.వ. 2. నుంతవట్టు = స, 

1. వెల్ల బార, వెలుకంచార = అని పాఠములు, 



§42 

80, 

89. 

90. 

91. 

88. 

89. 

00. 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
లో 

వెటచణిచి విటిగి రప్పుడు మగుడం గో_ల్తల సేసి కురువిభుండు గురుపుత 

కృపకర్ణ కృతవర్శబృవాద్భళ సౌబలస మేతంబుగా సౌభదు నెదుర్కొనిన 

నతండు "గెలుపునుబ్బునం గొండొక "పెద్ద యనక పిడుగుచందంబునళా గర్జిలి 

యుజికిన నయ్యరదంబు లతండంబులు "లే టమొగంబు వడియె నట్టియెడ. 

అథి దుర్భోధనళ్రు (తుం డగులక్షణవమాూడుం డచిమున్యు శిటేం వచ్చుట ౫ 

చ. 

సం. 7_40-కి 

అదలిచి లక్ళుణుండు వీజయాత్మజు చా(కినం జూచి యుమ్మలం 

బొదవ(గ6 బుత్రుః బెట్టి చన నోపక [(కమ్మజురాజు. గాంచి యం 

బుదములు గొండవై నడర.పోలిక నన్నరుపట్టి నందలుం 

బొదువ నతండు ఘోరశరభూరినమీరమునం 1దెరల్చుచున్. 

కదిసి లక శ్రైణునీం బులి 

కొదమను సింగంపు(గెదమ గొదగొని లీలం 

బొదువుగతి. గిట్టి "మోదము 

మదము 'నెలర్పంగ నిం దు'మనుమ(డు గడిమిక్, 

ఉజక య.రంబు బాహువులు నొక్కౌకయమ్మున నొవ్వ నేసి నీ 
వెలింగి యెణింగ న౯ దొడరి తెక్కడం శేబోవ(గవచ్చు నంచు నే 
డల దల గుండ*న్ఫురిశదీ ప్లులతో నీల డొల్ల నేనె నం 

దజు( బతియుం గనుంగొనంగ దై_న్యరవంబు 'సెలంగ సేనలన్. 

= మీడుక మిడుక ని _ల్తెజంగున గొడుకు. దునిమి 

యక్కుమారుండు మజయుట నడలు6 గనలు! 

గడలుకొనుమదితోడ నీకొడుకు వీని 

నొంపుం డందలు(' జై పడి చంపు6 డనుడు. 

1. చెరల్ళినన్ - చెక్కు పతులు. 

1. మనుమం డెమిలన్ యు. డ. 

1. బోయెద వింకి నంచు _ ఊ,. చ. ” 



92, 

98. 

‘94, 

95. 

98. 

94, 

క, 
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కృతవర్మయుం గృపుండు గురుండు 

నతనిసుతుండు. గర్జుండును బృవాదృలుండును భా 

సితశరములు గురియుచు న 

చ్యుతునల్లుని( బొదివి రొక్కయుమ్మడి. 'బెలుచన్. 

అత6 డందటి విశిఖంబులు 

వితథమ్ములు సేసి వారి వెగడుపటిచి యు 

ద్దతి వై ౧ధవుపో రెడు కేనెడ 

కతిరయమునం చేరు కినడపు నాసమయమునన్. 

నిపూదులు గళింగులు గజబ్బందంబులతో నడ్డపడిన నయ్యతిరథసింహుండు 

ేదరువాయి గొని తునుమాడ నెప్పటియోధవీరు *లెయిది వెక్కాంబోతు 

లొక్కపులిం జుట్టుము ట్టనచందంబునం బొదివి పెనంగ నాజయ దథుండును 

బాండవబలంబులం [దోచి రానీక రభసాతిళయఘోరంబుగాం బోరు చుండె 

నక్కుమారుండు గురుం బంచాశచ్చాణంబులను గృతవర్శ నశీతిసాయకంబు 

లను గురుతనయు దళశవిళిఖంబులను గర్డు నొక్కబలనారసంబునను 

(సుక్కించి కృపుని విరథుం "జేసి బృహాదృలు మేన ముస్పదినారసంబులు 

నాటించి వారలకు బాసట యయి క దిసిననె నికులం 'బిక్కు తఅంగుల 

తూపులం జిక్టు వలిచి యుక్కునం క గోధపు తీబ్బం దారకు లనురాజులను 

రూపడంచె నప్పుడు శారద్వశుండు దే రాయితంబు సేసికొని కడంగి తోడి 

యేవురం గూడుకొని యా కీడికొడుకుమీ(ద మార్గణపరంపరలు వరగింపం 

'బెరింగినవర్పుంబునం గసిమసంగి యతండు నొప్పించిన 'బెజవారు వీఖువోవ 

బృవాదృలుండు బిట్టు గవిసి నిశితశరంబులు క్నిగిడించిన నన్న రనందనుండు. 

చాపము గేతువుం దునిమి సారథి నశ్వములకా వధించుడుం 

గోప మెలర్ప ఖేటకము6 |గూరకృ్ళపాణము( గొంచుం చేరు సొ 

. చెస - వ. 2. వరపు - కొన్ని పతులు. 

1. దరవాయి = ష. కొన్ని (పతులు; నరవాయి - శ. 2, లెదిరి కొన్ని (పతులు. 

8. [గోధపుత్ర - భాకూ. మ. ర. ల. శ. చెక్కు (పతులు; [గోధలివ్త = వా, వీ. మ. 

ళ. 4. వృందారకుం డనువాండు , ధృతరాష్ట్రుని కుమారు డని స్టోరెన్సన్ మవో 

భారత నామానుక్రమణికయందు చెప్పబడినది. 5. నిగుడించిన - పెక్కు. (ప్రతులు. 
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95, 

98. 

YT, 
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శ్రీ మదాంధ మహాభారతము 
లీ 

టోవత డిగ్గి వే కవియుడుం బటుభల్లవాతిం గృశాంత సే 

వాషరు( జేసె 'వాత్పుటము [వచ్చి బృహాదృలు భూరిదోర్భలున్, 

ం 9 ట్టి డపాతుండు గోనలేందునిం దెం జూచిన జూచి యేచి తదీయ. 

బంధభూపతు లొక్కమొగి నురవడించిన నతండు వారలయేపు మాప్ 
కొర్టుండు డాసినం గర్జోపాంతంబు తేరి కానారాచంబుల నొప్పించె నయ్యిరు. 

వురు నొండొరులమేనలు సనెత్తురుల జొ త్తిలం జేసిన సంధ్యానమయ. 

సూర స్రబింబి| పతివింబంబులుం బోలం బొలిచి రాసమయంబున సూతనందిను 

నాయకు లార్వురు గర్వంబుల( దన్నుం గదిసినం గవ్వడికొడుకు చి తవధ 

విహారంబు నలుపునప్పుడు కుంభ సంభవ పభ్ళతిర థికవరులశరంబులు మగి 

డించుచు వారివె( దూపులు నిగిడించు చునికి యద్భుతం బయ్యె 

నట్టియెడ, 

_మగధపలినూను. డై నీయశ్మంతకుండు 

వాలు. డయ్యును | బెఢదోర్చలము మెఅయః 

దాకటయు సూతుతలయు రథ్యములతలలు 

నతనితలతోన యభిమున్యుం డవనిం గూల్చె, 

= ఇట్లు పూర్వవైరంబు దలంచి తలపడినమాగధకుమారు నవలీల 'నేలం. 

గలిపి సింవానాదంబు సేసినం దత్సంరంభంబు నె రింపం జాలక దుశ్శాసన 

నూనుండు 1నరభసంబుగా. గవిని ఘోటకంబుల నంబకచతుష్టయంబునను 

సారథి నొక్కనారసంబుననుం దదీయతనువు వదిబాణంబులను బెలుచ 
నొప్పించినం జంచదరుణకమలచారువిలోచనుం డగుచు సౌభ|దుం డతని( 

(బదీప్తసవ్రనారాచనిపాత పీడితుం “జేసి డగ్గలి. 

1. వాత్సటము, వా త్తటము = అని పొఠములు, 

1. చెగటార్చిన ఎఖ. గ.వ. వీ.శ.మ. లి, [కూరనారాచంబుల = ఇ. ఓ. ల 
గా విల్టిగిచి నిశితనారా _ ఊ. ఏ. లి. నుండుమొదలగు - జొ. వీ. వ, 

అశ్వ కేతువు - అనిమూలము. ద్రోణ. 47-7. భం, 
1. నంరంభంబుగా = కొన్ని (ప్రతులు. 
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100. శే, 

101. వ. 

102. క. 

108. క. 

104. వ, 

100. 

101. 

108. 

104. 

దోణపర్వము _ ద్వితీయాశ్వాసము 845 

. ఇంతకు మున్న నీజనకుం జెంతయు నోటణి సాణ నీవె నా 

పొంతకు వచ్చి తింక నెట వో నగు నం చొకదొడ్డనారసం 
'బెంతయు. బెట్టిదంపువడి నేయుడు [దోణసుతుండు దాని నిం 

తింతలు సెక్క లై యిలపయిం దొర(గకా వెస నేనె నేసినన్. 

అతనిదిక్కును జూడక 'యత(డు రయము 

మెఅజయ నీపొతుచాపంబు నటికి సూత 

గూల్ళ్చి యాటమ్ము లురమున (గుచ్చు. మును 

వొండుడేరినై కబ్చాలు: డుణికె నధిప, 

అంత నపరావన్లాం బయ్యె నాసమయంబున శ్ల (తుంజయుండును జం|ద 

కేతుండును నువర్చముండును నూర్యభానుండును మేఘవేగుండును మొత్తం 
బె తాకిన ధనంజయతనయుండు  మేటిమగ లగునమ్మహీశుల మేనులు 

నాన్యాస్త్రంబుల ననేకఖండంబులు గావించి గాంధారపతి సేగినం |గూర 

నారాచజాలంబుల జర్జరితళరీరుం “కేసి దుర్యోధను దెసకు నడరుటయు నంగ 

పతి యాచార్యున కి ట్లనియె. 

చండగతివీరరథికుల( 

జెండుచు నేతెంచి రాజు. జేరెడు సౌభ 

[ధుం డిట్టులు న్నీ కూరక 

యుండ న్గునె (పతివిధాన మొనరింపు తగన్. 

అని పలికి పతికి నడ్డము 

సనుటయు గురు. డచటి యోధే*ేచయముం గలయం 

గను(గొని యభినున్యు(డు 

నర్జునుండును నని నొక్కరూప చుండీ తలంపన్. 

చూడం చిన్న వాండు గాని యలంతులం బోయెడి వాడు గాడు మన 

మంద అముం గూడికొని యొక్క పెట్ట యక్కుమార్చువె నురవడింప వలయు 

. యూారయమున - ద. వ. 

1. సుపర్వుడు - కొన్ని (పతులు. 

* జనముల = కొన్ని (పతులు. 

1. పొడవు. = ఉ. ఒ.క. ఘ.ర్వు. ర, డ. వ, 



846 శ్రీమదాంధ మహాభారతము 

నని పురికొలిపి బరవసంబు నేనె నప్పు డప్పాండుపౌ తు చాణంబులం 

వీడితుం డై సూతపుత్రుండు గుంభసంభవు నాలోకించి నాబెన నూడుము 
వీ(డు నొప్పించె నిలువం దగునెల వగుట నసము డింవక *యీల గటిచు 
కొని యున్న వా(డ గాండీవి. గలనం గలసి యెటుంగుదుమ కాదె యతని 

చే యింత బెట్టిదంబు గా దని చెప్పిన విని యల్లన నగి యతం డతని కి 

ట్లనియె. 

105. సీ, కవచధారణ మనుఘునవిద్య గవ్వడి కే నెటింగించితి నితడు దాని 

నేర్చుట నీతని కేనెట్టన నొప్పింప వక్ర వ్రంము గాదు వంచనగుణంబు 

నఆఅకంగ( జాపంబు విజుగ నేయంగ ఘభోటకముల. జంపంగ నూతు 

సమయం జేయ 

నగు( జాలు దేని నీ వట్లు సేయుము 'జేత ధనువుండ నవ్వీరు. తెనయ వశమె 

ఆ. దేవతలకు నైనం గావున నొక్క-మె 

విల్లు [దుంచి తటిమి విరథుం “జేసి 

చూచికొంద కమలవుచొప్పునం దెగునె యీ 

రథికవరునీ పటుపరా కమంబు, 

ఆల కొద్దుఢు మెదలగు యోధులు వంచనచే బోఖిమున్యూని విక్థుం నేయఖ్ ౩= 

నం, 7.4731 

106. చ, అన విని సూతనూను(డు భయం కెద గూరినవాండపోలె నై 

వెనుక కొదింగి యారథికవీరుపిణటీందికి జుట్టి వచ్చి వం 
చనకు నవోయు లై యచటినై నికు లన్నరపు|తు బెట్టు మా 
ర్కొని చెనంగంగం కిజేరి యలఘ్మ పదరంబున విల్లు |దుంచినన్. 

2, యాడుగజచుకొని _ ఊ. ఏ. క. వీ. మ. ళ; యీలుగజచుకొని _ వ. న. ళ్, 

లి. గదిసి - కొన్ని (పతులు. 

105. 1. వేయింత జ; నేరికి.ట; శేయింత _ లు 9, మలపుచొప్పున - త. బ. 

లీ, సొంపున = ఐ. ఒ. జౌ. గ.యు. డ. వ. 

106. 1. బెడగూరిన = కొన్ని పతులు. రీ, కేసి వ. వీ. వ. 
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107. వ. ఆలోన. 

106. క. గురుం డశ్వంబుల గూల్చను 

109. 

110. 

111. 

112. 

118. 

114. ra 

1. 

సరభసముగC గృపుండు సంపె సారథి నిమ్మై 

నరమతు( డనాయుధుండును 

విరథుండును నగుట నూచి వెజపేదిమనిన్, 

శకుని క వర శీలవా 

హ్లీకగురుసుతు లాదిగా ననేకులు లడరి య 

(స్ర్రక లాపంయబుల శ (స్త్ర 

(పకరంబుల నొంచి చిక్కువజచి యలంచినన్, 

వాలును బలకయు. గొని య 

భాలుడు రయమార గగనభాగంబున కు 

న్మీలితధృతిసాళుం జై 

లీల నెగసి పోయె మండలీభూతగలతిన్. 

తనవిద్యకలిమి వినతా 

తనయునిభంగిం జరింప. దమతమచె చెం 

పున నుఖుకు ననుతలంపున 

మన యోధులు భయము గొనిరి మనుజాధిశా. 

. ఎడగని వాలుభల్లమున 'శనె వెనం దునియంగ. [దోణుం డ 

ప్పుడు శకలంబు లై పలక భూమిపయిం దొరంగంగం "జేసె నె 

క్కుడువడి( గర్హుం డాశిశు వకుంఠగతిం దనశతేరిమీ(ద నొ 

"ప్పెడుఘనచ[కముం గొని యుపేందుని లీల నటించు చాడ్పునన్. 

ం సంర ంభవిజృంభితుం 2. 

నెత్తుట జొత్తిల్లి నెఅసినయలుక' ను[గం జై నవదనంబు కాంతి “పరంగ( 
గారవనేె నికోత్క్మరమున కతిభయదం బగుసింవానాదంబు 'నెలంగ 

సననంచు అ వ. 

? 

నన, వెలుగ”, చరుగ అని పాఠములు, 

4&7 
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L15. 

116. 

117. 

118. 

119. 

116, 

1168. 

119. 

లే. 

శీమదాంధ మహాభారతము 
ఆ 

నింగికి నిగుడురథాంగరోచులు మణికంకణద్యుతులతో. గలసి వెలుగ 

సిళ్లు నూపినగంధసింధురం బనురేఖ దల(పించీపటుగతి చెలువు మెజయ! 

గుంభనసంభవు6 డున్నదిక్కునకు. గవిని 

యడ్డపడు నేన జించి చెండాడు నక్కు 

మారవరు మేని యొప్పును మగతనంబు. 

జలము బలము *గీ_్థించె నిర్ణరగణంబు. 

అటియెడ. 
ల 

శకునికృత వర్మక్ళపక'ర్ణి *శల్యముఖ్యు 

లై నయోధులు పెక్కం|డు రఖిలదిశల ( 

బొదివి యతనికరంబునం బొలుచుచ క్ర 
ములతితునియలుగా నేసి రా|గవామున, 

ఏసిన నతండు రయంబున, 

గద గొని యళశ్వశ్ఞామం 

గగిాయుడు ద 'భోకొదమకై వడి మెటు(గుల్ 

వొంలంచుదాని. గని కడు 

'బెదరి యత(డు రథము డిగ్గి పిఆిందికి ఓనియెన్. 

సుభ| చాతనయుం డతని రథ్యంబులను సారగథినిం జదియమోం(ది మన 

జోదులయమ్ముల నేదు వెటింగినచందంబున సౌబలునిదెసకు నడచి యాత 

నికి నడ్డవడినగాంఛారుల. స్తవింళతిరథికులం బొరిగొనుటయుం బురికొని 

తన్ను మార్కొనిన వసాతీయులం బదుం[డ 'నేనుంగులతోడన పీనుంగులం 
గావించి 'యందంద తణిమిన కేకయస_ప్తకంబు రథసహితంబుగా నగ్గలిక 

నుగ్గ చ్చసి డస్సి తూంగాడుచు(6 బోరు దొలంగినయాధుల నుల్లసం వాడుచు 

నణీమిన చారి నుఖుమాడుచు వీర|వతంబు ధీరత్వనిష్ట ౦ జలుపుచుండె. 

2. గతితన - ట. వ. కి. నగ్గించె, నుతీంచె _ అనీ పాఠములు. 

1. ళల్యు లాదీ మొన = గ. రణ, వ. 

1. నర గన్, బారెన్, జరీన్ బా అని పాఠములు. 

1. నంగందం దరిమిన - కొన్ని |ఫతులు. 
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120. ఉ. ఆసమయంబునం గడంగి యాయిత మెనరథంబుతోడ 'దౌ 

ఇ్యానని రా నీతం డడరి సారథిం జంపి వాయంబులం బడక. 

[వేసిన సోంత డల్గి గద వేకొని యుద్దతిం చేరు డిగ్గ ను 

చ్భాసీతమూర్తులం బొలిచె (థాతృకుమారయుగం బుడాత్త మై. 

= అభిమన్యు దుక్కా నననుతు లీరువుడుం వచ్చువీ := 

సం, 48 

121. శే. ఇవ్విధంబునం గదిసి నెం దముఖ్య 

నీదుమనుమలు సూపర నెమ్మునముల 

కద్భుతంబును శోకంబు నావహిల్ల 

లావు వెరవును మెటఅయం( జలంబు నెజయ. 

122. ఉ. ఒండొరు "మీలుకోపమున న్నుగతం బోరి రుద|గు లై గదల్ 

మండ(గ నెత్తురుల్ నెదర మాంసము పిండిగ *నెంప నుగ్గు లొం 

డొండ ధం[ఓ్నవె. దిగ నే ఘడు మేనులు (వాల వానిలో 

నుండక |పాణముల్ వెడలె నుబ్బున( |గాల(గ దేవశామినుల్, 

128. వ. ఇతె అింగున. 

124. చ. వనగజ మంబుజాకర మవారణ. జొచ్చి కలంచి యాడంగా 

మనమున గొంకు లేక కృప మాలినబోయలు "ముట్టి చంపూీచా 

డ్పున ఖభవదీయసేన పొరివుచ్చంగం జుట్టును ముట్టి పార్థనం 

దను నలయించి నిర్ణయవిధంబున. జంపి రనేకనై నికుల్. 

125. వ, అట్టియెడ, 

121. 1. మనమలు = కొన్ని తాళప[త (పతులు. 

122, 1. మీళు (రు) - ఎ. ఖ. ఛాకూ. వ. శ, మ. న. ళ,; మీంది - వా. కొన్ని పతులు, 

2, నిమ్మునుగ్గు = కె. క. జ. ప. బె. ర. ల. శ 
? 

124, 1, చుట్టుముట్టు చాడ్చున = ఊ, ౨. చొప్పున - మ. 



లీగ్ శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
|”) 

126. సీ జగము లన్ని యును చేజంబున వెలిగించి యసరా ది సేరినతవను మాడి 

దట వై నకానలు దరికొని !నీటుగా౭ జేసీ యాజినదవళిఖి విధమున 
గగనంబుతో రాయు కీకరడులు గల జలం కీబివుర( బాణినమహోార్లవము కరణి 

నున్నతగతి చెడి యుర్వి చెం గడువిన్న నై పడియున్న సుధాంకుభంగి 

తే. వీరమునం దమవారికి? బెం పొనర్చి 

యరుల సమయించి వస మణి యనువు దప్పి 

తెగియు జూడ్కికి6 జాల|వే గగుచుః బొలిచె 

మహితమూ_ర్తిళోభితు. డభిమన్యు. డధిప, 

127. ఉ. నెత్తుటం దోంగి నేల యొజనింగితెజంగున నుండె నక్కుమా 

రో త్తము. డందు. జం దు కియ నొచ్పె సిశాయుధఖండభూవణో 

దాత్తమణి(పతానములు తారల చందము నొంది యంద మె 

య త్తి నుల్లసిల్లై వసుోధాధిప చూపఅపిండు చూడ్మికిన్. 

120, సీ. కరకళీబరములు ధరణీధరములు దురంగగా తమ్ములు (గావాసమితి 

నరళరీరములు మీనములు "గొకేయక కురికాదిళన్త్రంబు లురగకులము 

రుధిరా క్రశరములు రుచిర పవాళముల్ [పేవుల పోవులు ీనేతతులు 

నెత్తురు'వెల్లువ నీళులు భూషణస్తో మాస్థిచయము తుమురు లిమక 

ఆ, గాంగ నంబురాళికరణి సం[గామభూ 

భాగ మొప్పు మిగుల భ వ్యయోగ 

ని|ద నున్న విమ్షునికి చాటి యగుచు శో 
ణ 

భిల్లై నమ్మురారియల్లు. కిడందు. 
లం 

199, వ, అశ్బాలుండు, 

126. 1. నీలు -వీ. శ, ప, పెక్కు |[సతులు; నివుటు - వా. 2. కడళులు, కరళులు = 
అని పాఠములు. 8. బివిరిపాడరిన యర్గవము కరణి - ఒ. ఓ. జౌ. భాకూ. వ. శ. 
శర, న. న. వా. శ. 

127, 1. ఛావర = కొన్ని (పతులు. 

128. 1, సమితి ఎఖ, చ.న.వ.ళ.. 2. డధిప _ కొన్ని (పతులు. 



180 

181. 

182. 

188. 

184. 

185. 

186. 

180. 

181. 

184. 

185, 

(దోణపర్వము ._ ద్వితీయాశ్వాసము 8L1 

. కె, మహితలావణ్యమును సుకుమార మైన 

om 

యంగమును బూర్ల చం] దనిభాననంబు( 

(గొత్తీపెంపుగ నెంతయు( గొమరు మిగిలి 

చెన్ను6 దలక ట్టు వై పడియున్న. జూచి. 

॥ నీవై నికు అంతయు. నం 

తోసిల్లుచు నార్చి రపుడు దుఃఖతు లై కుం 

కేరీసుతులవారు దీనద 

శాసంగతు లై రి 'భాప్పజలములు కిదొర(గన్ . 

సలి దప్పంబడి చెల్లుగ 

నొజలిడి నరవాబికరులయులి వభిమన్యుం 

డలీములీ( బడుటకు వగ మది. 

బజటీగొన నిల పెలుచ నఅచుభంగిం జెలంగన్. 

ఆసమయంబున, 

వక గైం|డు గూడియి యి 

నొక్కని. జంపుట యధర మోహో యని న 
పేల్దిక్కులను జెద్దయెలు(గు 
నక్కజముగ భూతసంచయంబులు వలికెన్. 

ఇట్లు ఇశెార్యనారసంపాదిత రొ దుం జైన సౌభ్ధ [దుండు వడుటయు 

వారిబలంబులు టీచ్చవడి భండనంబు దక్కి. 1$లరిన ధర్మపు తుండు (ప్రబల 

'యోధవీరలోకంబు నాలోకించి యి ట్లనియె. 

మార్చలంబులు సొచ్చి మాతంగముల. గూల్చి రథరాజిం గలంచి 

తురంగమముల. 

[(దుంచి ప'దాతులం దునుమాడి "పెక గ్రాం (డునై నిక్ర (వవరుల సమయం జూచి 

1. వెనువుగ, వెంపున - న, ళ,. కొన్ని [వతులు. 

1. తీసూనువారు - ఇ. ఐ. 2&2. దొరుగన్ = చెక్కు (పతులు. 

1. ల్రిక్కుల "వెద్దయిలుంగున - కొన్ని (పతులు. 

1. తల్లడిల్లిన = 9. 



గ్ర! కర్రని 

187. వ, 

185. మ. 

186. 

187. 

శ్రీమగదాంధథ మహాభారతము [తో 

మూకల విరియించి పీక గాచార్యాదియోధుల నెల్లను నొక్క దెనకు 

వెలిచి వియచ్చరుల్ వినుతింప నాకంబు చూటి గొన్నట్టి యర్జునతనూజు 

. జూచి మనకు నేల ళోకింప వె రుల 

గం డడంచి గెలుపు గండ ముచిత 

భంగి. [బొద్దుకొలంది పరికించి మనని న్న 

ముల మరల “మె€లపి చలం "నంగ. 

అని పలికి బరవసంబి సేన సేనలం బురికొల్పికొని యవష్టంభవిజ్భంభితుం 
డయి నిలిచె. బదంపడి యరుణకిరణుం డపరమహీధరంబుమౌళికి సరసీరుహ 
శేఖరం బై. చెలువారం దదనంతరంబ రిత్తచోట్లును నెత్తుట౯ జొ తిల్లుచున్న 

ట్లుండెం బిండుగట్టి పిశాచనిళాచరులు నలిరే(గి ర _క్షపానంబును మాంసకఖా 
దనంబునుం జేయుచు మోదంబునం బొందుచు నాడుచుం వాడుచుండు 

కలకలంబునను గుణపభత్షణవ్య| గవివాంగ సముదయతుములంబునను బలలఖా 

దనసంరంభఖశివానివపాకోలాపాలంబునను బర మాభీలం టై నసంధ్యాకాలంబు 

నిరూపించి నిజశిబిరంబులకు నుభయబలంబులుం బోయె నప్పుడు నీకొడుకు 
లుబ్బునం గొమర మిగిలి యరిగిరి కాం'కేయులు చిన్న (బభోయినయాననం 

బులతో శోకసంత _ప్పచిత్తు లయి చని రివ్విధంబున ధర్మతనయుండు దనని శే 
తనంబున కరిగి యచట నీఖిలపరిజనంబులుం చానును సన్నాహాంభు లెడలించి 

శూన్యా కారు లె యున్న సమయంబునం దమ్ముని*చెన కూరిమి నారం గూరిన 
వగ వెంపున ధైర్యంబు ఫొంపటి వివర్ణవదనుం డగుచు ని ట్లనియె. 

ని అభిమన్యు నిమర అయునవ్ ధో రరాజ దుంఖించుతు ఎ 

సం_7..49_1 

గురుశారద్వతముఖ్య యోధవర సంగు_ప్పంబు నిశ్ళేద్య ము 
ద్ధుర మానై న్యము చానిం జొచ్చి ననుం (బీతుం 'జేయంగాం బూని యొ 
క్కరుండుకా గోవులలోనం జొచ్చుబలుసింగం బొక్కా నా నట్లు సా 
చ్చి రయం జార ననేకవీరశిరముల్ చెండాజె నుద్దండు డై. 

1. లం గూల్చి కలంచి గెలుపు గొంద - ఖ. చ. భాకూ. వ. వీ. శ. ప. 

1. కబళన = -కొన్ని ప్రతులు. 2. వలని _ ఊ. ఏ. 



(45) ద్రోణపర్వము _ ద్వితీయాశ్వాసము కిక్ 

189. క. ఈసును రోసము గలదు 

శ్శాసను నొప్పించి పఅపి చతురంగములకా 

గాసిలం జేయుచు న బ్లు 

ల్లాసముతో 1మెలంగ గాం కీదలంచె యొరులకున్. 

140. తే, కొడుకుం బొడగాన కర్టును డడి గెనేని 

వానితో నింక నే మనువాండ వారికి 

నతని!గారాబు చెలియలి కధికదుఃఖ 

మేీన చేసితి శీవగవంగ నేమి గలదు. 

141, క. జాలు(డు సుకుమారుడు పె 

క్మా-లములం జొచ్చి యెజు(గ6 డనక మొన సొరం 

జాలుదు చొరు మని వనిచితి 

నేలా "న న్నాన దోస మెటు(గయగ నిచ్చున్. 

142. క. కుడువను గట్ట బూయను 

దొడువను బో. బనిచి కాక తొలుత మొన సొరం 

గొడుకుం బనుచుట కెవ్వ(డుం 

గడంగునె నాయట్టిపాపకర్ముండు దక్కన్. 

148. తే. వానితోడిద లోక మై యేను బోవ 

నైతి. బోం గన్నం బు|తళో కాతురత్వ 

మున నితాంతవివర్ణ తం బొందుచుండో. 

జూడ 'కుండెడివా(డ నర్జును మొగంబు. 

189. 1. బినగగా = కొన్ని (పతులు. ౨. దరంబె = ఎ. ఐ, జొ. ఖ. ల. కొన్ని (పతులు, 

ఇచ్చట “లి “రి వర్షములకు మైత్రి కన్పించుచున్నది. 

140. 1. గారావు ర. వ. శ. వ, వా. కొన్ని (పతులు. ఏ. నొనర్చితి వగవంగ న, 

లీ. వనరంగ = ఆ. ఈ. ఉ. జొ. ఠ. డ. స. ళ,. 
1 

141. 1. నాయాన దోన = వీ. శ. వ. 
bk 

148. 1. కుండెడు వాడ - కొన్ని [వతులు. 



ల్రిర్శ్తీ 

144. ఉ. 

146. చ 

146, వ. 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
నూ 

వాసవునంతవానికిని వచ్చినయాపద దీర్చుం గాలే 

యానురు లట్టిబల్పగఅ వై నను (వేల్మిడి. (దుంచు నాజి న 

వ్వాసవియాత్మజుండు పగవారలచే వాతు. డై నదుర్దశం 

"దేసి యలంత'. “జీడ్పుడంగ6 జేసె విధాతృని నేమి సెప్పుదున్. 

కొడుకు వధించి రన్న? గురుకోటికి నెట్టన యల్లి రూపు మా 
చెడును కడంగి పార్టు "ఉద బేర్చినశోకము *నార్చ( జాలునే 
పుడమి ధనంబు నాకమువిభూతియు.. వేరెనయేని నల్లన 

వ్వుడునభిమన్యు నె మ్మొగను వే యగుపాలును జోల నేర్చునే. 

జని మజశియు ననేక పార ంబులం బలవించుచున్న సమయమునం 

గృషహ్ట దై పపాయనమునీం|దుం డయ్యెడకు విజయంచేయుటయు నవ్విభుండు 

1. డది = చెక్కు (పతులు. 2, దీర్పజాలు నే = జ, ప, బ. వ. 

1. వేదవ్యాసాగ మనము, నారదు. డకంపనునకు మృత్యు దేవ తాప్రభావం బెణేం 
గించుట, సువర్ణ ష్లీవిచరి త్రము, పోడ శ రాజ చరిత్రము, అనువృ తాంతములతో కూడిన 

కథాభాగము (|చ్రోణ - 2.146.224) భండార్కరు.పతి [పథాన పాఠమునందు 
పిడువంబడినది. అనుబంధమునందు 920 పంక్తులు గల ఈ [గంథ భా”, ము చేర్చ(బడినది. 

(అను 1-8 పుట 264) ఈభాగము చితశాలాపతి, పి. పి. యన్. శాస్త్రీ (పతి, 
కుంభరోణ [వతి _ వీనియందు [వథాన పాఠముగా చేర్చంబడియున్నరి. 

భండార్కరు పతిసంపాదకవర్గమువా రీలోపము న్నీకింది విధముగా సమర్థించి 

యున్నారు “ఈ కథలన్నియు శాంతిపర్వమున కన్పించుచున్నవి. శారదా (పతి 

యందు [దోణపర్వమున నీథాగము విడువబడినది శాంతిపర్వమునం దీకథలు సంద 
ర్యోచితముగా కాన్చించుచున్నవి. [దోణవర్వమునం దివి యంతగా తగియుండలేదు. 
[దోణ పర్వమునందళలి షోడశ రాజ వృత్తాంతమున ఒక అనందర్భమును కలదు. పరశు 

రాముని పదునార్గురు మవోరాజులలో చేర్చుట యుక్తము కాదు. సంస్కృత శాంతి 
పర్వమునందు పరశురాముని స్థానమున సగరుడు పేర్కొనంబడి యున్నాడు. ఇది 
యుచితముగా కాన్చించును, మృత్యు దేవళా[పభావము తరువాత [దోణపర్వమున 

ఫల్థుతికూడ చేర్చబడి యున్నది. ఈ అంశములనుబట్టి చూడగా( బైవృత్తాంతము 
లన్నియు, శాంతిపర్వమున మొదట |వాయబడె ననియు, తరువాత |దోణపర్వము 
నందు [పఉ_వ్రములుగా చేర్చంబడినట్టును విశద మగుచున్నది.” 

తెలుంగగుఖారతమునందు, |ద్రోణపర్వమున వేదవ్యాసాగమనము, నారదు6 డ 
కంపనునకు మృత్యు రేవా పభావం 'జజింగించుట, సువర్ణ స్టవిచరి (తము, పోడళరాజ 



147. 

148. 

149. 

147. 

149. 

దోణజపర్వము _ ద్వితీయాశ్వాసము 855 

|పత్యు త్లానంబు "సేసి దండ| పణామం భాచరించి యాసనవిశ్యాసన [ప్రముఖ 

పూజావీ శేషంబుల కినా రాధించి యమ్మహాత్మునితో ని ట్లనియ. 

పరసేన భేదింప( బనిచితి నేను సౌభ (దుని వాండు నబ్బలము సొచ్చె 

వెనుక నేమును జొచ్చి చనంగ సైంధవుడు మమ్మా.గినం *దోడ్సడ 
ననువు దచ్పె 

కినప్పుడు పెక్కండు రప్పాడి నవ్వీరు( బొదివిన నాజండి బోయె నట్లు 

సుకుమారమూ ర్తి. బుతుకు నొంటిమై! బిన్న పావని నలుంగుల పాలుపడ6గం 

బనిచి తాను [(బతుకుపావాత్ను. ఉందును 

గలంజె విపులళోకజలధి మునిగి 

చేర్చుతల్లడమ. న *బిమ్మిట కొనియెడు( 
రం 

జిత్త మింక నేమి సేయువా(డ. 

అనిన విని మునీశ్వరుం డమ్మను జేశ్వరున కి ట్లనియె. 

=, వలువురురాజులం దునిమె ఓేబల్రిదు. డాతండు పిన్నపాపండే 

యలు(గులపాలు సేయ కభియాతులు పువ్వులకోల సాంతుశే 

కల(గుదురే విపద్దశల "కాణీయ నార్యులు సావు లింతవిం 

తలె గరుడోరగద్యుచర చానవకోటుల చావు. జూడమే. 

చరిత్రము అను ఘట్టములు కలవు శాంతిపర్వమున నీకథాంశములు కొన్ని మార్చు 

లతో తిరిగి -కాన్చించును. ఇచట అకంపనుని వృత్తాంతము లేదు. పర్వతనారదవృ తాంత 
మధికముగా నున్నది. (శాంతి 229.290) ఇఆలుంగు భారతమున [దోణపర్వమున గాని, 
శాంతిపర్వమున గాని మోడళరాజ చరి|త్రమునందు సగరుని [పళంస చేర్చబడలేదు. 

పరశురాముని వృత్తాంత మే యున్నది. షోడళరాజ వృత్రాంతమునకు నంబంధించిన 

పద్యములు తెనుంగున రెండు పర్వములందును ఒశేరీతిగా నున్నవి. 

2. నాదరించి = ద. ప, బి. 

1. నాతనిపిరుదన యరుగ సైంధవుడు - జ. బ. లి. దోడ్చడుననువు - కొన్ని 
(పతులు. 8. బలువురు యోధులు చెబడి యచ్బాలు బొదివిన - ఆ. ఖ. చ. వ. వీ, 

ళ.మ 4. బిమ్మిటి - భాకూ. వ్యా బిమ్మట = కొన్ని (పతులు. 

1. బల్విడి నాతడు - అ. ఆ. ఇ. ల. కొన్ని (పతులు. 
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శ్రీమదాంధథ మహాభారతము 
ww 

ఎప్పాట నెవ్వరికి విధి 

దప్పింప వళంబె ఖై ర్యధనఘనుండవు సీ 

విప్పరునున నడలుట గడు 

నొప్పదు శమియింపవలయు నుర్వీనాథా. 

అనీన సాత్యవకేయునకుం గాంకేయా|గజుం డి ట్లనియె. 

. వెరవును లావునుం గలిగి విక్రమసంపద నొప్పి *ధీరు లై 
పరగిర కాని తమ్ము కమృతావవికారము వొందకుండ ను 

స్టరముగ6 (వాణరతణము నేయంగ రాజులు సాల *రై 3 యొ 

వ్వరు6 దలపోయ మృత్యు వనివార్య'మె ఆాపసీముఖ్య యిమ్మెయిన్ . 

అనుటయు( వారాశర్యుండు పాండవా గజున కి ట్లనుం. దొల్లి యిట్లు 

పుతమరణళోశకాతురుం డ్రైనయకంపనుం డనురాజు _నారదమునిచేత 
మృత్యుే[పకారంబు దెల్లంబుగా విని యుపశమితళోకుం డయ్యె నని విందు 

మయ్యితిహాసంబు "ఆజం గెణింగించెద నది నీయంతఃకరణంబు సంతాపవంబు 

మాన్ని శాంతి యొనర్చు నవీహితుండ వై యాకగర్ణింపుము. 

. పగతు కకంపనువై నెత్తి వచ్చి కయ్యము సేసి యాతని నడంగం బట్టి 
కొనుటయుం జూచి త_త్తనయుండు "వారి యనువాండు *దోర్టర్ప 

దుర్వారమూ ర్తి 

యవ్విరోధులమీ6ద నడరి బల్విడి( దండి విడిపించి వి[క్రమవివారణమున. 
దనివోక మజియు కినుద్దతి. గరంరథభఘోటభటనికాయంబుల బడలుబజుప 

నుగు లగుననేక యోధులు చలమున. 

గూడుకొని మవో(స్త్రఘోరశళ్థన్త 

1. నొంది. డఊ. ఏ. ఐ. ద. న. బ.వ,. 2X. వీరులై = ల. కొన్ని [వతులు. 

లి. మృతిభావ = క ఈ. ల. 4. వైర యెవ్వరు - కొన్ని (పతులు. ర్. వర్య = వ. 

వీ. శ, మ. కొన్ని పతులు. 

1. (పభావంబు = ఊ, ఏ.క. ర. లి, హితమతి వె = ఈ.ఉ. ఓ. ఘ.ర్వు.ట. 

1. ధృతి = శ. మ, చెక్కు (ఫతులు. మూలమునందు “హరి అని యే యున్నది. “తస్య 

పు(తో హరి ర్నామ నారాయణసమో బలే ద్రోణ - 52-27. చిత్రశాలా పతి. 
2. భుజబలదుర్వారమూ ర్తి - భాకూ' క. నుద్దతకరిరథ - ఇ. ఊ. ఏ, వ 



(దోణపసర్యము లా ద్వితీయాశ్వాసము కీర? 

తతుల నక్కుమారు మృతు. జేసి రప్పుడు 

గనలి రభసమున నకంపనుండు. 

155, క. విపినంబు నడ౦ంచుదవళిఖి 

కువమాస్టాన మయి పగణయొప్పు సెజచి యా 
త్మపురమ్ము సాత్రించెం దూ 

ర్యవటుధ్వను 'లెసంగ ననిమిషాధిపుభంగిన్. 

156. వ, ఇట్లు గెలిచి వచ్చియు. 

157. ఆ. ప్వుతుం దలంచి తలంచి పొగులుచు నున్నయ 

న్నరవరేణ్యుకడకు నారదుండు = 

నెమ్మి వచ్చుటయును నిభృతు. రె. యాసనా 

ర్ల్వాదిపూజనంబు లాచరించి. 

158. వ. అతనికడనుండి యమ్మహీపతి య త్తాపసముఖ్యునకు నిజవృత్తాంతం బెణీం 

గించి కొడుకుగుణంబు లగ్గించి వానిం గోలుపోవుటం వేసి విజయంబు 

[పియంబు నేయ "కున్న దనితనవగపును చెలిపి మటియును. 

159. క. మునినాయక్ర మృత్యువు (ప్రభు 

వని విందుము లోకమునకు నది యెట్లొకొ త 

జననంబు( ద|త్పఖావము 

వినం దల(చెద నుచితమేని వినిపింపు తగన్. 

= నొరీదుం డరంనగుగవ మృ త్యూదోనతా (వఖ్లావం బౌఖటోంగించుథి ౩ 

సం. ఆను__1_.8..67 సంక్తి 

160. వ. అనిన విని యమ్మవహోత్ముండు గరుణాయ త్తచిత్తుం డై యతని కి ట్రను బంధు 

మరణళోకం బుడుపం జా లెడుమృత్యు| వకారకథ వినుట మేలు 'సీవవధాన 

155. 1. మానం బగుచు పగణ = స. ళ,. కొన్ని ప్రతులు. 

157. 1. పొక్కుచు నున్న - వ. 

158. 1. కున్నయది యని ౬ కొన్ని |వ్రతులు. 
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161. క. 

162, ఆ, 

165, వ. 

164. చ, 

166, 

169, 

164, 
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పరుండ వై వినుము సేప్పెదం (బిజాపతి (పజల సృజియించి వదంపడ్తి 

ేసంవోరంబు లేమిం “జేసి భూమికి. దదీయభారంబు దుర్భరం బగుటయు 

ననుసంధించి చింతా కాంతుం జై 2శత్సంవోర ంబునకు నుపకరణంబు గానక 

కటకటంబడిన నతనియిం దియంబులవలన మవోజ్వలనంబు జనియించి యె ల్లి 

విక్కూలం బర(గి చరా చరాత్మకం బైన భూత [చాత ౦బు దహింపం గడం 

గుటయు భువనహి తార్థంజుగా భవుండు సని కమలభవుళరణు సొచ్చినం 

(బజ్వరిల్లు చున్న యమ్మహోనుభావుం డద్దేవు నాలోకించి యాదరభరితాం 

త$కరణుం డై, 

నీకోరికి య పతివాత 

మెకార్యము గోరి వచ్చి తెణి(గింపు మమే 

యాకార కామహార యది 

సేకొని యీూతణమ యేను జేసెద ననుడున్. 

అభవు( డిట్టు లనియె నఖిలనృష్టీ[ కియా 

కర్త వగుట నీవ కలుగ జేయం 

గలిగి భూతకోటి యమెలమి( బొందంగం గోప 

మెత్తి రూపుమావ నేల యిపుడు, 

నాకుం గా లోకంబులం గరుణాలోకంబున నావరింపు మనిన విని యంబు 

జాసనుండు నాయందు( గోపంబును గామంబును లేవు వినుము (పజాఖార 

పీడిత మైన భూమిడేవి దనేడప్పి యెటింగించినం దదీయహితంబు సేయం 

బూనీ సంవోరంబు గావించునాండ వె చానికి నుపాయంబు విచారించి 

యెద్దియుం గాన నై_తి నది గారణంబుగా నన్ను. [గోధంబు వొంటె నన 

వుడు భూతనాథుండు. 

అనఘవిచార నీ వరయు మన్నం దగం గడునిష్ట లోకపా 
లన మొనరింతు( గాన యనలం బయి నీదగునల్మ. లోకము 

1. తత్సంవోరయు - వీ. శ.ష £ తత్సంవారణంబునకు _ట. ఠ. ణ. త, 

1. దప్పి _ కొన్ని (పతులు. 
ళ్ 

1. మున్ ల మునుకొని = ఖ గ, చ. జ. ఛాకూ. వ. శ, స 



కాాఖ్యక్షణా ౪ 

165. వ. 

166. సీ, 

167. వ, 

165. 

166. 

167. 

(దోణపర్వము _ ద్వితీయాళ్వాసము 859 

నును మిడి కాల్ప( జొచ్చినం గనుంగొని యే. గృప వుట్టి చెప్పెదం 

జనునె మహో (గకోపవివశత్వము నీకు [దిలోకనాయకా. 

చరాచరంబు లన్నియు నొక్క వెట్ట భస్బీభూతంబులు సేయ నేల ధరణీ 

ఛారంబు 1వాయుటక యుచిత సంవోరంబు గలుగునట్టుగ నొండుదెఅంగు 

దలంపుము కోపం బుపనంవారింపు మివ్వరంబు నాకొసంగు మనవుడు నివాత 

పాపకళంకుం డై నయాశంకరుపలుకులకు నతం డయ్యలుక నడంచిన నయ్య 

నలం జాబుటయును భువనంబులు (పమోదంబు నొంది యాశంకరశతా 

నందుల నభినందించె నట్లు కోధోపళమనం వాచరించుసమయంబున. 

కమలాసనునియిం|దియముల రక్రాన్యయు నసితాంగియును 

నరుణాంబరయును 

నగునింతి జనియించి యల్లన నగుచు6 గెంజాయ రంజిల్లులోచనము అలర 

నాజగన్నాథుల నలవోకవోలె( గన్గొని దతీణమునకుం జననజుండు 

మొలుపుతో మృత్యువ మృత్యువ యెట వోయి దని 

పలుమాటు సాంత్వనము దోప? 

బిలిచి సంవోర బుద్ది నాకొలయ. బొడము 

కనలునం దుద్భవించితి గాన నీవు 

దొడగి కివాసి లే కల్ప జంతువుల సంవా 

రింపు నాపంపుమై నీకు బెంపు *గలదు. 

అనిన విని మృత్యుదేవత దుఃఖత యయినం గన్నీరు దొరంగె నయ్య కుబిం 

దువులు పద్మజుండు కపాణీపుటంబునం బట్టి లోకహితార్థంబుగా న నేకభం 

గుల “ననునయించిన నక్కాంత గాడ్పున నల్లాడుతీం/గతెజంగునం జలించి 

యంజలి ఘటించి యవ్విరించి కి ట్రనియె. 

1. నాయుటకు వె. = కొన్ని (పతులు. 

లా 1. నసిశాంగయు వ. శ. కొన్ని (పతులు, వ. ని. ఊ. 

ఎ ట, ప. 4. కలుగు = “వక్కు- (పతులు. 

లి, గాసిలకెల = 
యా 

1. పాణితలంబు - ఉ. ఠః పాణిపుటంబు ల. శ. వ. 2. ననూనయించిన = 

ళ్ళ చెక్కు. తాళపత్ర (పతులు. 
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168. శే. నీవు సృజియించి లు నన్ను దేవదేవ 

యేను (గూరకర్మమునకు నెట్టు లోర్తు 

బంధుమరణళో కారు లై. పనవుజనుల 
వివిధీథంగులయెలు+గులు వినగ జాల, 

169. వ. ఈయధర్మంబునకు !వెజతు నీవు నామీద గృవ సేయు మీట్లు నన్నుం బను 

పక తపశ్చరణంబునకుం బనుప వలయు నివ్వరం బిమ్ము భవదనుజ్జ వడసీ 

'ధేనుకా[శమంబునకుం జనియెద నని పలికినం బరమేష్టి యన్నీ రజాజి 

కేనిరీడించి. 

170. సీ. నిను. [విజాసంవోరమునకు పనై కల్పించినాండం గావున నీమనంబునందు( 

బొడమువిచారంబు నుడిగింపు మిట్లు గా గలయది మయైనయిక్కార్యమునకు 

నన్యథాత్వం బేల యగు |బ్రజానంీవారణము ననిందితనమయముూీగం జేయు 

మీ వవళ్యంబును నావుడు6 గడుభయంబున నప్పటికి నియ్యకొని మృగాడ. 

"కే, నలువవదనంబు సూచుచు నిలిశె నతండు 

ప్రీతుం డై లోకముల గృప 'వెంపుతోడి 
దృష్టి( గనుంగొని నవి పరితుష్టి6 బొందె. 

జందమౌళియు. దనయిచ్చం జనియె. (బీతి. 

171. వ, మృత్యుదేవియుం బర మేష్టికిం (బిణమిల్లి, 

178. శే. అచటు వాసి రయంబున నరిగి రేను 

కాశమంబున నియమంబు లాచరించి 

నంద కౌాళికి యనియెడునదులం బెక్కు 

[(వతము లోనరించి మజియు. దీర్ణముల నెల్లి. 

189. 1. తిట- కొన్ని (ప్రతులు. 2. 'వాక్యభంగులు మది = గ. ణ. వ. 

169. 1. వెరతుం గాన.ల. ౨9. నాలోకించి = ఇ. 

170. 1. సంకల్పించి = అ. ఆ. ఈ. కొన్ని (పతులు. ల వోరమును సమయోచితముగను 

కేయు - అ. జ. ట. కీ. అ. న = అని పాఠములు. 
ళా 

i172, 1. కెశిక = కొన్ని (పతులు. 
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178. వ, 

174. అ, 

1/5, వ. 

178. 

174. 

175. 

ద్రోణపర్వము - ద్వితీయాశ్వాసము 861 

అద్దేవు నుద్దేశించి "పెద్దకాలం బనేకవిధంబుల దుష్కరంబు లగుతపంబులు 

నేయుచుం బోయి హిమశ్రైలశిఖరంబున శసంయతాత్మ మొ యున్న. 
జతురాననుం డమ్మానినికిం బొడసూపి మృత్యువ నీ వత్యంతనిష్టురనిష్టానియ 

మంబు లేల యను ష్టించెద వనిన నయ్యంగన సమాధానంబున నున్న | పజల 

మెడలు *నులిచి చంపంజాల నన్ను నీపనికిం బంపకు నుధర్మభయంబున ని 

న్నా|శయించెద నార్త నైననాకు శరణంబ వగు మని (వణమిల్లిన నతం 

డి ట్లనియె. 

ఇంతి నీ కధర్మ మేల యయ్యెడు నాదు 

“పనుపు నేయ నిన్ను బరమధర్శ్మ 
'మొందు విమలకీ ర్హియును 'జెందు నట్లుగా 
వరము లిత్తు మేను *వారు:డు నీకు. 

ఏ మనుసంధించినపనికి నీకు భయం బేల చతుర్విధభూతకోట్ల నుపసంవారింపు 

మనిన నత్తన్వి దేవా దేవరయాజ్ఞ దలమోచి చేయు దానం గాక యొక్క 

విన్నపం బఐధరింపుము లోభంబును [(గోధంబును నీర్ష్య్యయు ననూయయిు 

కలిగించి జంతువుల శరీరంబుల విక తిం బొందింప వలయు ననవుడు నతం 

డట్ల యయ్యెడు నదియునుం గాక నీయశులిందువు లెన్ని యన్నియు 

రోగంబు లి. కజనంబులం *జావం “వేయం గలయవి చానం జేసీ యధర శ్రి 

నిన్నుం బొరయ నేరదు |పాణిమారణంబు నీకుం బరమధర్మం బగు బవదీ 

యశుభం చేను గోశెద నీవు ధర్మన్వరూపంబ వీవిశ్వంబునకు నీశ్వరి వట్లు 

గావున. కి బాణసంయమనంబు భవదధీనంబు సర్వజీవులో యెడం గామరో 

షంబు లుడిగి జీవంబుల నాకర్షింపుము త త్పకారంబు ధర్మగీతత్వంబు నీకు 

క యం జేమి మిథ్యావ_ర్తనుల న ధర్మంబ సమయించు. బొ మ్మనిన నమ్మా 

1. నియతాత్మ మై = ల. వీ. శ. వ. కొన్ని ప్రతులు. 2. నులిమి, దునిమి, విరిచి = 

అని పాఠములు. 

1. పంపు న. వీ. శ.వ. వ. నురలు నీకు = ఛాకూ. 

1. జంతువులం, జీవులం = అని పాఠములు. 2. కాధచేయ గలయవి = ఐ. ఓ. 

8, [బాణినంయమనంబు = ఉ. థాకూ. ల; [(పాణిసముదయంబు =ఏ,. ఠ. 4. యెడల 

కొన్ని (పతులు. ల్. తం|త్రంబు = జ. ద. బ. వ. రీ. భరం బేమి, భారం బేమి = 

అని పాఠములు. శి 
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176. 

177, 

178. 

1/9, 

176. 

హే. 

178. 

179. 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
~~ 

నిని శాపభీతిని దన్ను నధర్ముంబు వొంద దను "మాటను దన్ని యోగం బంగీ 

కరించె నవ్విరించివచనంబుల ఇఅంగున నాధి వ్యాధులు గా(తవోనిం "జేయ 

నామృత్యు దేవత | పాణాపవోరిణి యగుటం క బాణంబులు చేహంబులం 

బాసి దేవాదిఖావంబుల బొందుచు మగుడ ిమనువ్యత్వంబు నొందుచుండు, 

ఫీమీనాదుండు భీము. డుద్దాము( డోప 

తర్మ్య్య కేజోమయు(డు జగ త్పాణు( డొడలు 

మనుప: జెజటుపంగ నొడయండు సనుట మగుడ 

నరుగుదెంచుట వింత గా దతని కెందు. 

నరు లమరు లగుదు రమకులు 

నరు లగుదురు గాన నీదునందనునకు భూ 

వర వగవ నేల యతనికిం 

జిరవీర స్వర్లమఖము *నేకుజి యుండున్ 

అగణిత దుఃఖాత్మక మి 

జ్ఞగ మాతండు దీని దొజు6గి సౌఖ్యాత్శక మె 

వగ చెంతల( "జేరనియ 

జ్ఞగమున( బుణ్యాత్మపురుషసంగతి 1వడసెన్. 

నీకు వగవ( బని లేదు |బవ్మాకర్చ్సితం బైన యీ!నిశ్చయంబు నిరూపించి 
రీరులు దెగినవారలకు వగవ రని చెప్పిన నారదునకు నయ్యకంపనుం డి 

ట్లనియె. 

7. పలుకులను - ఖ. చ. వ. వీ. శ.వమ. రీ. ( బాణిజాలంబులు=ఈ. ఐ. జె. ఘు. లి. 

కొన్ని (పతులు. 9, మనుష్యభావంబు = వ. 

1. నాథుండు = శ. ష, వెక్కు (పతులు. మూలమునందు ఖీమనాదుడని యే యున్నది. 
“వాయురీ మోఖీమనాదోమవళౌజా | భేత్తాదేవోన్ [పాణినామ్ సర్వగోఒసా- గ 
చిత్రశాలా పతి. 7-54-47 

- 1. సేకొనియుండున్ - కొన్ని పతులు. 

1. వెలసన్ _ కొన్ని (పతులు. 

1. విశ్వంబు - ల. శ, కొన్ని (పతులు: 



180. క. 

181. వ. 

162. క. 

189. వ, 

184. అఆ. 

185. వ, 

181. 

188. 

184. 

ద్రోణపర్వము _ ద్వితీయాశ్వాసము 969 

మునినాథ నీవు 'నెప్పంగ 

ననఘం బగునీసమంచితాఖ్యానం బే 

వీని గతళోకుండ నై తిని 

మనము |పియం బందె నతిసమాథానమునన్. 

అనుచు వినతుం డగుటయు నమ్ముని దనదై_న 1యళోకవనంబునకుం జనియె 
నని పలికి పారాళర్యుండు. 

ఈయిలిపోసం జబాయువు 

(శ్రీయును నారోగ్యమును విశిష్టగుణంబుం 

జేయు జనములకు జగతీ 

నాయక [వాసినం బఠించినం దగ వినినన్. 

అభిమన్యుండును భండనంబునం బిలుననక  శరశరాననాదివివిధాయు 

ధంబుల6 బరబలంబుల6 బడలు వజచఛి వీరన్వగ్గ సౌఖ్యంబును |బఖ్యాతియుం 

బడసె నీకు నడలం బని లే దని చెప్పిన విని ధర్మతనయుండు దనమనంబున 

ను_త్తమత త్త ధర్మంబు ఆజం గిట్టద యగుట దలపోసియు శూరులు పుణ్య 

లోకంబున సుఖం *బుండుటయుం బెలిసియు 'నెవ్వగ విడిచి వెండియు వేద 

వ్యాసమనీశ్వరుతో ని ట్లనియె. 

మును పసిద్ది. బొంది చనినభూపాలక 

[శేషు లెవ్విధమ.నం జేసరొక్కొ 

[కోతువు *లవ్విశిష్టకర్మోజాతముం చెలి 

యంగ జెప్పి నన్ను నాదరింపు, 

అనిన విని యమ్మనుజపతితలంపు గనుంగొని కృష్ణ ద్వైపాయనుండు నీ వి 

ట్లడుగుట నీకొడుకు దొంటిమహారాజులయట్టివాండు గావున నక్కుమా 
రునకు వారలకుం బుణ్యగతి దారతమ్యం 'బెట్టిదియో యని యర 

1. తపోవనంబునకుం = ల. 

1. శర = చెక్కు [ప్రతులలో లేదు. 2. బుల బొందుటయు - కొన్ని |పతులు; బుండుట 

వినియు, చెలిసియు = ల. 

1. లవ్విశేష ౬ జొ. వ. ల, జాతంబుల నానతిచ్చి = ఐ. 
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166. చ, 

187. వ, 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
ఫ 

కయుట గా నోపు నని యూహించె దననవుడు నతడు డు కీమీదివ్యచి త్ర తంబున 

నవధరించినచానిం గా దన నెట్లు వచ్చు నవ్వానిని విన వలతు నానతి 

యిండు, 

ఏఅనుటయు నమ్ముని పవరుం డాతని కి ట్లను నభ్వర[పవ 

_ర్తనులు దపః కి పదీ స్తు సులును చానసమ గు లుీదా త్రశీలురుం 

జనియెడు నట్టోచోటు లొః రీసంపద యే రణళూరకోటి క 

ర్థుననుతుం డత్యుదాత్త మగుచోట సుఖస్టితి నుండు భూవరా, 

అది యట్టుండె మహితాత్ము లయినమహీపతుల 2వరిష్థక ర్యానుమూనంబుల 

శెజం గెటుంగుట మేల కాదె యంత లంతలు మానునులు మడిసిరం గాని 

పుడమి నిత్యు లై. నిలువంబడ రది వినుటయు నీమనళ్ళోకోపశమనంబు 
సేయుం కెప్పెద నాకర్తింపుము. 

= వేదవ్యానమనీం(దుండు ధర్భుజూనవ నువర్డ్ వ్లీబిభరి [తంబు సెప్పుట నిం 

188. క, 

i686. 

186. 

187. 

188. 

సం. అను 1_8_$00 పం క్తి 

జనపాలక సృృంజయు( డను 

మను కేం దు(డు పుణ్యమూ రి మహిమాస్పదు. డీ 

వ్వననిధివలయములోని య 

వని నొక్క(డ యేలు దుర్ని వారస్ఫురణన్. 

1. యుటకుం గానోపు - ల, న. ళ్ళ. కొన్ని (పతులు. 2. మీరు దివ్య - చెక్కు. 

(పతులు. 

1. అనవుడు ఖ. చ. వ. శ. వ. + [వసిద్ధులు = ల. శ, కొన్ని (పతులు. 

లీ. శాంతిశీలురుం, దాంతిశీలురుం-అనిీ పాఠములు. శీ. చోట్ల కట = ఖ. చ. జం ద 
వ. శ. ల. నం|వతి = చ. భాకూ. ల, వ. శ. స.ళ 1 సమ్మతి = ఈ. ప, 

మవోత్ములయిన చెక్కు (ప్రతులు, 2, విశ, గరిష్ట, పటిష్ట - అని పాఠములు. 
లి. మనళ్ళోకోపళశమనంబు = వీ, శ. వ. కొన్ని" పతులు; మనోరోగళమనంు _ “వాం 

కొన్ని (పతులు. 

1. “52 ఆధ్యాయములో సృంజయ వృత్తాంతమందు వర్యతచారదులు అనో 
స్వర్గమునకు వెళ్ల శ్లకుండా శపించుకొన్న కథ తెనిగించలేదు.” వ (ప్రతిలో (బౌన్ (వాసిన 
నోటు. 



169. వ, 

190. కొ. 

191, వ, 

192. క. 

193. ఆ. 

189. 

191. 

192. 

198. 

దో ణసర్వము - ద్వితీయాశ్యానము 865 

సంతానార్జి ఒకుయి నంతతంబును భూనురపూజనంబులు సేయుచుండు 

నానరపతికి నారదుండు నఖుం డగుట నతనిపాలికిం బలుమూలు నరుగు 

'దెంచుచుండు నొక్కనాండు వీ పవరు లత పయత్నంబునం గూడికొని 

యమ్మునివరునితో నిమ్మహీపతికోర్కి దీర స వలదే యని చెప్పిన, 

అత డతనితోడ భవదీ 

ప్పిత మెయ్యది నాకు నేల చెప్ప వనుడు నం 

చితగుణు(డు రూపనియు నగు 

సుతు గోరును నెపుడు నేను సురగణవం ద్యా. 

అక్కుమారుండును మూ తపురీషలాలా కుస్వేదంబులు నువర్ణ ంబు లగునట్టి 

వాండు గావలయు ననిన నమ్మహీపతికి నమ్ముహోత్ముం డవ్వరం బిచ్చె 

నాన్ఫంజయుండు న త్రాజంగు తనయుం బడసి సువర్ణ ష్టీవి యనుపే రిడ్రి 

(పియంబునం జెశుచుచు వానివలనం గనకం బనుదినంబు నుత్తరో త్తరాఖి 

వృద్ది యగుచుండ నమృద్ది నొంది శయనాసన!నదన పా కార పభృతినమ_న్త 
వస్తువులును గాంచనమయంబులు గావించికొని యనసనమానమహికిమా 

నందంబునం కి బకాశుం జె, 

విలసిల్లుచు నుండగ (ము 

చ్చిలి పట్టి కుమారునోర6 జీరదుజిమి వెం 
గలు లగు |కూరులు గొందజు 

"వెలువడ. గొనిపోయి యొక్కవిపినములోనన్. 

కడుపు వచ్చి యొడలు గలయంగ *జల్లి ంచి 

పాపి పాపి చూచి పసిడి గాన 

కచట శవము వె చి యరుగుచునుండి త 

త్కర్మ ఫలము( దమ్ము. గలచుటయును, 

1. 'దెంచుటం కేసి - కొన్ని (పతులు. ది, (పియంబున = కొన్ని (పతులు. 

1. గృహోవకరణ = ఇ. ఎ. 2. మోన్నతి = ఇ. ఉ. ఖ. రు, వ, కొన్ని (పతులు. 

శీ. [బికాశితుం డై = ఆ. ఇ. దొ. త, 

1. వెడలం గొనిపోయె . ఆ, ఈ. అ య, ర, కొన్ని [వతులు. 

1, పరికించి = ఇ; జీరించి - ఉ. ఠ. 
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194. వ, 

195. క. 

196, వ, 

197. సీ, 

198. సీ, 

194. 

195. 

197. 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 

ఆపాపాతులు దమలోనం గలహించి యొండొరుల వధించి యందణు 

నధోగతిం 1 జెందిరి సృంజయుండును గొడుకుం గానక వెదకి తత్క శేబరంబు 

గని పరలోక (క్రియలు నిర్వర్తించి శోకంబునం బలవించుచున్న నన్న శేందు 

కడకు నారదుం డరుగుబెంచి యతనిచేత నర్చితుం డై. 

జననాథ యిట్లు శోకం 

బున గుందిన6 దనువు విడిచి పోదె యుసుజు స 

చ్చినవారలు వతురె యే 

డ్చినం జెలిమిం జేసి హితము సెస్పెద నీకున్, 

అభి వోడళరావచం (తము ట్ 

సం. ఆను 1_8_$60 పం క్తి 

అవధానాయ త్తం బగుచి త్తంబుతో విను మని యి ట్లనియె. 

సంవర్తుం డనుమవాసంయమి చేవతాగ రుతోడి యీనున నరుగుడెంచి 

పూని యుపదష్ట యె నడపంగ హిమాచలీపాదంబునందు శక 
వరుణ పభృతు లై నసురలు మహామునీం|దులును సవాయు 

లై మెల(గుచుండ 

శాలా|పను ఖ భవ్యసాధనంబులు గనక మయంబులుగ వ్యస్త్రకాంచనాజ్య 

దధిపషయఃఫలాదితర పాద వ్యసన 

మృద్ది సకలజనులు మెచ్చ బిక్కు 

లధ్వరములు సేసె నట్టిమరుత్తుండు 

నిశ్యపదవి నుండ నేక్చెనయ్య. 

సన్మారగ్గమున రాజ్య సంపద నొంది భూనురపూజ లొనరించి సు వతముల 

బృందా రకుల( bac బొందించె. దన క రి బర్జన్యుం డేంకేటం బసీ(డివానే 

1. బొందిరి _ "పెక్కు (ప్రతులు. 

1. మే నలంత బొందదె = ఆ. జ. ట. బి. 
గ 

1. ప్రాంతంబునందు = ఐ= క; శృంగంబునందు _ ఓ. 2, నొంద చేర్చె = కొన్ని (పతులు. 



199. సీ. 

200. సీ. 

198. 

199. 

200. 
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కనకమయము లై నకర్కటరుషన కకూర్ముచయముతోడం గురియు చుండ 

నయ్యర్థ మెల్లి ధ నార్జుల కిచ్చుచు( గురుజాంగల బున బరమనిష్ట 

నశ్వ మేధముఖము లై నరాజాగ్యయ 

జ్లములు "పెక్కు సేసె సకలజనులు( 

బొగడునట్టిపాడి నెగడె సుహో,తుండ 
వ్విభుండు దెగియె శీననంగ వినమె యధిప, 

కాంచనాలంకారకాంతంబు ల రూఢి కెక్కినగజములు పెక్కువేలు 

జవసత్వరూపాదిసకలగుణముల6 బెం పెసంగినపాయము. లనేకలడు 

లమలసువర్గ మయము లగుకొమ్ములం గొమరారుసళువులు గోటు లూర్జి 

తాంగకవిలసీదజావికంబులు గణనాతీతములు క న్య ల|వమేయ 

లఖిలరత్న విరచి కాభరణంబు ల 

నల్పములు మహీసురావళులకు 

నిచ్చి చేనెం |గతువు లెన్ని యేనియు నంగుం 

డత(డు నన్యలోకగతుండు గాడ, 

వడుదీవులయందు. గీడాగతుల( దనరథము చరింవ నరాతు అనంగ 

వినియు నెబుంగక విభవ మార్జించుచో బిజల నొప్పింపనిపరమపుణ్య 

కర్మంబునకు మెచ్చి గారవంబునం దన 1కశయధనము ఫాలాకుం డొనంగ 

నశ్వ మేధములు జాహ్నావిపొంత శిష్టజనాకీర్ణ్య ములుగ బె క్కాచరించెం 

'దారకములు వృష్టిధారలు లెక్కింప 

వచ్చు. గాని యశనియిచ్చుగోవు 

లెన్నం గొలంది గాదు నన్ను తిపా|త మా 

శివికి నుర్వి నునికి కీసెళ్లె నయ్య. 

1. ననుట = పెక్కు | పతులు. 

1. లమరిన స్వర్ణ మయ - కొన్ని (పతులు. ౨. దజానీకములు = కొన్ని (పతులు. 

1. కథిలావధనము = వ. 2. సెల్లెనెట్లు = వా. కొన్ని (పతులు; నెల్లెనయ్య = ఊ. 

ఎ. ఏ. ఐ. ర, వ. 
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లో 

201. సీ. యౌవనంబునే( దప మాచరింప(గ. దం|డి పంపున నరిగిన *వెంపుకలిమీ 

చీతువు జలధిం (బఖ్యాతంబుగా నొనర్చినమ ర్త ర్ట్రలోక పావనవిభూతి 

ల్రై,లోక్యకంటకు దశముఖు బంధుయు క్తంబుగా6 జంపిన కలిత నమ్ము 
భాలురమరణంబు వాటిల్ల కుండంగ6 “జేసినయత్యంతచి తమహిమ 

గలిగి యశ్వమేధములు మున్నుగా ననే 

కాధ్వరము లొనర్చి యఖిలజనుల. 

ల్లి వోలె నరసి దశరథ రాముండు 

గాలవళత నొందెం గాదె యధిప. 

202. సీ. పూర్వవంళ్యులం గావం బూని వియద్గంగ నవని భాగీరథి యనగ బజిపి 

208, 

శే, 

సీ, 

శ|కుండు మెచ్చ బరా[క్రమంబునం బేర్చి యపతివాతముగ నశ్వ మేధ 

యాగంబు లొనరించు నప్పుడు వేయువే లరదంబులందు. గన్యల నలంక్భ 

తల జేసి యునిచి రథంబు రథంబున కిథభములు నూలు 'నూణేసి యేమ 

“గేను.గు నకు గుజ్ఞములు వేయేసిపాటి 

పాయమువాయమున కట్ట గోచయ మమర్చి 

భూరిభూరియుతంబుగ భూసురులకు 

నొసంగినట్టి భగీరథు. డున్న వాడె. 

అర్థి విశ్వావసుం డాదిగా6 గలుగుగంధర్వులు వాద్యీీవాదన మొనర్చ 
నప్పరోనికురుంబ మాటలు. బాటలు నై. వినోదింపంగ నమరగణము 
బవుఎవిధాలంకారథంగులు విన్నాణమ.లు నూపవ దివ్యమునులు నుతింప 

మన జలోకం బెల్లం గనకాన్న వస్త్ర భూషణదానముల దృ ప్తి సనగ నళ్వ 

మేధసమితి ేసి మెప్పించె నిం|దుని 
శత తమాధ్యరమ. న నతడు వాయము 
నాస పడిన నిచ్చె నాడిలీపునిం జూపు 
మా ధరితి నిపుడు మనుజనాథ, 

కే, దం|డివోలె = ఊ. ఏ. వ. 

————_—— 

1. నూజేర్చి ర, వ, స. శ, చెక్కు. (ప్రతులు. 

1. వాద్యము లొనర్ప . ఐ. వీ. " 
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204. 

205, 

206. 

204. 

206. 

సీ, 

em 

సీ, 
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జనన మాదిగ వాకళాఫనుకరమున6 |బభవించు 'నేయును జాలు. (రావి 

చ్వాదశదినము లాత(డు గారవింపంగ వర్జిల్లి పం|డెండువత్సరముల 

[పాయ మై రాజ్యనం|పా_ప్తికి 'నేతెంచి యక్కునియుదయంబు న న్తమయము 
నగుపట్లు పొలిమేర లై నమవో మేత మంతయు నొక్కండ యనుభవించి 

*. యన్నపర్వతముల నాజ్యనదుల విప 

భోజనము లొనర్చి రాజనూయ 

ములును నళ్వ మేధములు. “జేసె మాంధాతృ' 

డింద నిలిచెనే నేం దోముఖ్య. 

. అనిమిపాసురయుద్దమున, నసురావళ్ళి సమయించి వర్ణా శమముల చేర్చ. 

రించి, భూమి యలంకరించి యగ్ని ఫ్టోమ, వాయ మేధ. 'వాజవేయాతిరా త 
పౌండరీకము లన(బరంగిన యధ్వరంబు లనేకములు నేసి భూసురులకు 

నఖిలభూములం గలయర్థంబు లెల్లను దన కని యేమియు నునుప కిళ్ళి 

శ్చుకునల్లుం డనంగ శో శిల్లుతనయందు 
ధర్మత_త్త్వ మూర్జితముగ నియమ 

నిష్టుం డై యయాతి నెగడ శాళ్వతు. డయ్యు 

చే నృపాల యమ్మహీశ్వరుండు. _ 
త్ qi? గ 7 ॥ 

ఓర్వక 1పెక్కాండు రుర్వీకు లొక్కటం కై జె నె శ్రి వచ్చిన. భండనమున 
వారి పహేతిచ్చ[తవాహూనధ్వజములు నజికిన న నడీనడు 'నడి(కి వార 

లభయంబు వేడిన నంధజం. గృహం గాచి: *మయేలె నీపెన్నేల.. యెల్లం చాన 

కొని యధ్వరములు *వెక్కు లొనర్చి వేడుక. జాయసమ్ములు 
నపూపములు మోద 

. కములు లోనుగూ(గ., గలనంటకముల ను 

ర్విసురావళులకు6 బీతి. జేసి 

దతీిణలుగ మణివితానంబు లిచ్చిన 

యంబరీషు కేమి యయ్యుం 'జెపుమ. 

1. చం|[ద = ఊ. ఏ. మ. 

1. వెక్కండ్రయు (ను) ర్వీళు - కొన్ని పతులు. ౨. నడనడికి - కొన్ని |పతులు, 
ల. యెలమి నీపెన్నేల - ఎ.ఖ.చ.జ శ. 4. వె కొనరించి-ఒ. ఓ. జొ. క. ఖ. ష 
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లతభార్యల నుపలాలించి యొక్కొక్క- వెలందికి 'వేవురు వేవు రాత్మ 

జులు గాంగం బదీకోటు లలఘుమూ ర్తులం గాంచె వారును 

దోర్చలోజ్జ్వలులు నార్య 

చరితులు నై చేర్చి తురగమేధంబు లందటు బహుదథిణో చా త్తభంగి. 

జేయుచు దనపంపు నేసి వర్తింపంగం చానును విళుతాధ్వరము లొప్ప 

'బెంపోసొంపును సు వతసంపదయును 

నిర్మల|శ్రద్ధయును కర్మనిపుణతయును 

నెణయ శళివీందు. డొనరించి నెగజె నతండు 

వడయఈం జాలెనె యెన్న (డు (జెడనియొడలు. 

అధికతపంబున నగ్ని నారాధించి (పత్యవ మగుటయు [బవ్శాచర్య 

వృ_త్తంబు దమమును వేదవి తత్త్వము నహింసయు జా|[త'చానంబు 
శమము వరము 

గా6 గోరికొని జేదికాస్థలి మణికన కాల్మిక యె ముప్పదాటుయోజ 

నముల దై ర్హ్యము నంత కమరువిస్తారంబు. గలుగంగ నొనరించి [క్రతువు సేసి 

విపతతులకు దాని నతి పియముగ 

నిచ్చి తనపేర గయ నుతి కెక్క. వటము 

పొగడు వడయంగ బుణ్యు డై చెగడ గయుండు 

భూవరో త్తమ యత డెందు. బోయె. 'జెపుమ. 

ఇరువది వేవురు పరిణత!శేపాచకు లభ్యాగతులకును 2నర్రిభులకును 

తాటించి [కొ త్తగాం బవలునురేలును వలయునన్నము లిడ వెలసె. బశువు 

ల్య నుత్తమగలికై *తామ చనుబేర విశసించు నమరులు వేడృతోడం 

బొడసూపి కడుపార గుడువ వావిర్భాగములు వెట్టు నివ్విధమున మవోద్భు 

1. కోట్ల యలఘుమూ రుల = ఇ. ఈ. ఎ. 2. మెయింబేని _ శ. వ. 

1. వేదవృత్తము = వా, 

1. యాజకుల _ ఖ. చ. జ. ఖాకూ. వ. శ. 2 నర్జులకును =వ. లీ. తొర చను 

చేర _ "పెక్కు (పతులు, ౧ 



ద్రోణపర్వము __ ద్వితీయాళ్వాసము 871 

తె. తముగ నొనరించె సత్ర్త్రయాగము దదుత్స 
వంబు గొనియాడవచ్చిన వార లెల్ల 

శ బచురపుణ్యాత్ము. డన నొప్పె రంతిదేవుం 

డవ్వీభునకును వలనె లో-కాంతరంబు, 

210 సీ, శరభీేసింవావ్యా ఘసత్త్వ్రచయంబుల 'నేడిక లె ట్టట్ట యెక్కి యాడి 
కట్టుచు విడుచుచు( గణ్వా[ళమంబున దమియింపంగా సర్వదమననామ 
మిడి యె నమ్ముని పదంవడి మహారాజ్యపదస్థుం డై కాళిందితటమునందు 
ఛాగీరధీతీరభాగంబునను నరస్వతిసమీపంబున కివాబి మేధ 

తే. రాజనూయారదివివిధాధ్వరము 

లొనర్చి కనకనిర్మితకరితురంగమరథంబు 
లసద్భృళ (పీతి విపుల కొనంగె భరతు, 

డన్న రేం దచం[దుండును జన్న వాడ, 

911. సీ, మిజ్ఞుం బల్లంబు నై. మెలం(గంగం దనరథ| పముఖవాహనముల. 

బఠిప ననువు 

గా కున్న మేదిని. గడుసమస్థలి గాగ వెరవున నొనరించి వి[ళుతముగ( 

దనపేరం బృథివి నాం జనం జేసి గోరూప యెనయవ్వసుమతి 

నమరిగణము( 

బనిచి యోషధులును బవురత్న ములు బిదికించి కజగంబు. బోషించెం 

బృథు(డు 

శె. సేసె నానాధ్వరము లవి నెప్ప నేల 

సక లధా తియు (వావ్మాణసమితి కిచ్చె 

నమ్మహానుభావునకును నతులయళమ 

కాక సుస్థిర మయ్యె "నే కాయ మనఘ. 

&. (బచురపుణ్యు డన = పెక్కు (పతులు; (బకటపు ణ్యాత్ము6 డన = వా. 

910. 1. సింహాత్ఫు|గ - కొన్ని పతులు. 2, అట్ల ట్ర = వీ కొన్ని (ప్రతులు. లీ, వాజ 

చేయ _. అ. ఇ. ఊ. ఎ. వ. ఇ 

211. 1. నగము - జ. ఠ. ల. వా. ౨. జనంబు = కొన్ని (వతులు. 



లివి 

212, నీ, 

218. చ. 

214. వ, 

215. తే, 

216. చ, 

216, 

1. యవిజేయు డైన _ భాకూ. ర. ల. వీ శ... 

మ్మ వోత్ము డతులసంతోవ విభాంతి - ల. 

i. లెమ్మెయి - దె ణం 

భదశ తాధి కాణి. 

చెక్కు. (పతులు. లీ. నినువు _ ల; నినువు - వ. 

1. వెయ్యివోలె _ అ. ఇ. ఈ శ. కొన్ని [వతులు. 

శ్రీమదాం ధ మహాభారతము 
ప 

(బవ్మావిద్వేషంబు పరికించి కోపించి యవిధేయుం డైన సవాస్రబావుం 
బరిమార్చి నృపతుల( దర మిడి తునుమాడె నిరువదియొక్కమా ెల్లచోట 

నందణ యేలెడునన్ని భూములు. చాన యేల ధర్మోజ్ట వలపాలనమున 

రాజ యోగ్యములు ధరానురార్హ ంబులు నగునధ్వరమ్నలు వెళ్కాచరించె 

. గళ్యపునకు నిచ్చి కాళ్యపి యనువేర. 

జనంగ6ం జేసె నుర్వి జామదగ్న్యు 

నిను యమ్మహోత్ముండును బరితోషవి 

(ాంతి గరి” నేని (బ్రదుక లేండు. 

నలుమడి నీకు నమ్మనుజనాయకు ఓ లేమిటం జూడ వచ్చినం 

దలంప భవీత్సుతుండు ననుచాత్తుండు వారలకం'ళు నెందునుం 

గలయది దీని కేలయధికం బగునెవ్వగ నింత నొవ్వని 

శ్రెలివి మనంబునం ీజొొనుపు ధీరతసారత గూర్చు నేర్పునన్. 

అని నారదుండు. 

ఆయువును బుణ్యమును బిర (శ్రయు. “జేయ 

జాలుపో డశ రా జన్య చరిత మిట్టు 

సెప్ప నెర్చడయా. విని సృంజయుండు 

పాండవా గ్రజ యేమియు బలుకకుండ. 

పలుకక యున్న యద్దరణిపాలు గనుంగొని యమ్మునీం|దు6 జే. 
చెలియంగ( 'జప్పినంతయు నతిస్థిర మె భవదీయబుద్దియం 
దొలనెనొ బూదిలోనం [గమ మొందంగ వేల్చిని చేయి వోలెని 
మృల మయి పోయెనో యనుడు. (శ్రాణలి వై యె తగ నాత. డిట్లనున్. 

శా 

ప. కొన్ని [పతులు. 2. డనగ య 

బే, తుతుండుననుదాత్తుడు _ భాకూ. ఇచ్చటమూలము 

“అయజ్యాన మచాతీణ్యం మాపుత్ర మనుతప్యథాః/ ఏతే చతుర్భ[ద తరా_స్త్వ్రయా 
-చిత్రశాలా[ పతి. 0-15; త్సుతుండు నునుచాత్తుడు వా. 



217. తే, 

218. వం 

219. క, 

220. వ, 

221]. క. 

వీవఏ. వ, 

217. 

218. 

219. 

222, 

ద్రోణపర్వము _ ద్వితీయాశ్వాసము 878 

పు తళో కాపవాంబును బుణ్య1తమము 
నై.నయాఖ్యానమున నాదుమాననంబు 

కల(కయంతయు. జబాసె నిష్కల్మషుండ 

నైతి నీదయం జేసి సంయమివశేణ్య. 
Cad శ 

ఎఖ క జ i శి % 

అనిన విని య శ్రపోధనుండు (పీతుం డై నీ శెద్ది "వలయు నడుగు మిచ్చెద 
ననుటయు సృంజయుండును చేచా నీవు (పనన్నుండ వగునంతకంు 
మిక్కిలి వలయు నది “'యెయ్యది భవన|[త్ససాదభాజనంబు అయినవారికి దుర్గ 

భంబు: లగువస్తువులుం గలవే-యనుటయు నమ్మునివరుండు. 

[ముచ్చులమూఢత్వమునం 
జచ్చి నరకచాసమునకు6 జనినతనయు నేం 

దెచ్చెద 'మగుడ(గ వే నీ - 

కిచ్చెద వగ పుడుగు మింక నేనియు నధిపా, 

అని చెప్పిన. 

దేవముని యిమ్మెయిం దగు 

దీవన యిచ్చుటయు నరుగుదెంచె సువర్ణ 

ఫీవి గడు నద్భుతంయుగ) ' 

నావిభు(డు (ప మోదసంభృ తాత్ముం డయ్యెన్ ॥ 

ఇవ్విధంబున నత్తపస్వి యిచ్చిన యక్కు_మారునకు సృృంజయుం డ(న్ర్రళిత 

గావించి వివాహాం బొనేరించి యతండు 'యాగంబులం "్యాగంబుల భోగం 

బులం దనమనంబునకు( (బియంబు సేయుచు" సంతానవంతుం జై నెగడిన 

నతం డత్యంతసంతోష.ంబునం బొదలె నీట్లాసువర్ణ పీవి యశి&ా స్తుండును 
నకృతవివాహుండును నయాగక_ర్తయు నశ్యాగవిదితుండును నభోగ 
ఛాగియు నీసంతానవంతుండును నగునమయంబున ' నమయుట కారణం 

1. తరము - కొన్ని ప్రతులు, 

1. (పియంబు - ఖచ.'బ. భాకూ. వ. వీ. 

స 1. సంతోషముతో నిచ్చెద - హా. 

1. రించె నతీండు _ కొన్ని పతులు. 2. సంతానమహితుండును - ఇ. ఈ. ఉ. ల. 
కొన్ని (పతులు. 
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228, తే, 

994. క, 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
లో 

బుగా నన్నారదుండు గారుణ్యంబునం [గమ్మణ వానిం ీగలిగించె నది య 

టుండె నమ్వివేషంబు లన్నియు సంపన్నంబు అయి శార్యంబున థో [తు 

“ధైర్యంబు దూలించి మేలిమి వడసి నాకీలోకసౌఖ్యంబునం బొందిన 
వాసవప్యతునకు వగచుట వివేకంబుతెరువు గాదు విను మీలోకంబు 

కీదుఃఖబహుళం బగుటయు( దపోచానాద్యను ష్లానంబుల మానవులు నురలో 

కంబు సాధింపం "జూచుట స్కుపసిద్దంబు గాదె నీ వయ్యర్జుననండనుం శెట్టి 

పుణ్యపరులకుం బడయ నరిడి యగుపదంబున నునికి చెలియుటకును జావ 

నంబు లైన పలువురు భూపతుల వృ శ్తాంతంబులు వినుటకును ఫలం బయిన 

పరిజ్ఞానంబున సమా ధానసుస్థిరుండ వె యుండుము పోయివచ్చేద నని పలికి 

పారాశర్యుం డంతర్థానంబు సేయుటయు ధర్భ్మనూనుం డుపశమితకోకుం 

డయ్యును వివ్వచ్చుండు వచ్చిన వానితో నే మనువాండ ననుతలంపు వుట్ట 

నూరకుండె నని సంజయుండు నెప్పుటయు. 

అతనితో ధృతరాష్ట్రం డిట్టనియె6 గడీ 

సంగరమున నంశ _ప్పకసమితి నేమి 

సేసి మతువా _ర్హ యొవ్వరు సెప్పి రాత 

ఆటు 'చెగుట యొజింగ యె ట్లయ్యెం 'జెపుమ. 

అనిన విని నూతసుతు( డి 

ట్రను6 'బేరడవులు దహించుననలము చందం 

బున సంళ పక సేనల 

ననిమిషపతిసుతుండు ది వుం డై *పొరి వుచ్చెన్. 

= అరుయండు కిబిరంబునకు వబ్చునాఢ దుర్చిమి తంణులం గణి క్ఫొద్దునితోం నొన్నుథ్ py 
గో కో జ్ 

225. వ. 

22, 

లబ, 

సం, ?_50._1 

అట్లు మర్దించి మగుడు నప్పుడు మాధవు నాలోకించి 

ఏ, గరుణంచె = ఐ. ఒ bh. నే న్యంబు =ఏ.ణ. లర్. లోకానందంబు = “ఎక్కు 

[వతులు. 2 ౨ ఖరూప మగుటయు - ఛాకూ. 7. బూనుటయు - కొన్ని (పతులు. 

1. డట్టు - ఆట యె5ంగ - అ. కొన్ని ప్రతులు, 

1. దీపు = -*.ఊ ఏ. ఒ. 2 పొలియించెన్ = అ, 
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226. చ. కలయంగ దుర్నిమి త్తములు గానంగ నయ్య మదీయచి_త్తముం 

గలంగెడు మేను [మానుపడంగాం దొడంగెన్ గురుం డారయంగ6 గే 

వలుండె నృపాలుం జేదెనకు వచ్చెనొ యన్న నతండు రాజు ద 

మ్ములు సుఖు లొండుమై నళుభముం గల దిప్పు డెటుంగ నయ్యెడున్. 

ఐ2ఐ'/. వ. ఆని పఠికెం దదనంతరంబ యర్రా మోదరధనంజయులు సంధ్యాసముచిత 

కరణీయంబు 1లోచరించి యరుగుదెంచి నిజశిబిరంబు సొ శ్తెంచి రది చిట్లిన 

చితరూపంబులు గలకుడ్యంబునుం బోలె వివర్దాకారు లై నజనులవలనం 

ఇ బాడణి యున్నం ద (తృ కార ౦ బునుసంధించి యన్నరఠుండు నారాయణున 

కి ట్లనియె. 

2268. క. నై నికులు నన్ను. గనుగొని 

యాననములు వాంచి తొలంగి యరిగద రది యే 

మో నే(డు వేణువీణా 

గానిన్వనములును వీట గలుగవు క మ్లొ* 

229 క. ఈమేలు (పజ కొనర్చిన 

యామహిమకు నెలవు గొంతి య! గతనయు డో 

భీము డొకొ 1తమ్ముంగుజ్ఞలొ 

కో మణి యొవ్వరొకొ తలంపు గొలందికి మీణెన్. 

280. ఆ. అలరుమొగముతోడ నభిమన్యు. 'డేలకో 

యెదురు రా(డు నాకు నెట్టేవాలర్త 
చెవులు సోంకు నొక్కొ చే 'వెట్టికలంచిన 

భంగి (దిప్పుకొన( దొడంగా మనము. 

226. 1. డర్దెసకు వచ్చెనొ - ఇ. ఈ. ఉ. ర, ల. వా. 

227, 1. లు దీర్చి - వ. చ. భాకూ. వ. శ. వ. 2. [ప్రవేశించి రది - చెక్కు. పతులు. 

228. 1. వంచి - కొన్ని |పతులు. 2. స్వరములును వీట - ట. ల; క్వణనములు వీట=ఎ. 

229, 1. తమ్ముకుజ్బ లొ = శ. శర. వమ. 

290. 1. మాట = సెక్కు (పతులు, 
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షష” 

991]. క. పలుమాటల కిటు మటుమా 

292, 

288. 

284. 

285, 

టలు వలుకని కృష్ణుతో నడలు మది మొలవం 

బలుకుచు ధర్మనుతుని విడి - 

దల కరిగను మోము వెల్ల 6దనము!ీన6 గదురన్. 

ఇమ్విధంబున నరిగి యన్నర పతిబంధుమిత్రు, లును మాన్య రాజన్యులుం దానును 

నొక్కయెడ మన్నం ద|త్సదేళంబునకుం గేళవుండును దోడన చనం జని వా 

రుమ్మలించి యునికియు వారలలోన సుభ (దాసూనుండు లేమియుం జూచి 

సవ్యసాచి యడుగులు దొ[టుపడ నకొలువులోనికిం బోయి కలయం 

గనుంగోనీ యెలుంగు రాల్పడ నీ ట్లనియె. 

= ఆననములు వెలు వెళ్లం 

గా నడ లొదవినది మీకు. గానం 'దడవ మీ 

లో నఖిమన్యు*ండు లేం జే 

మో నాకుం కస్సు డేల యూరక యుండన్. 

ధనురాచార్యుండు దగంబ 

నిన్న పద్మవ్యూవా మొరులు నేరరు "చొరు మం 
చనుమానింప కతనిం జొరు ల. 

మనరు గాదా మీయుపాయ మాటుడి. బోవన్. 

అమ్మొన సొచ్చుచొప్పు 'దెలియకా వినె నంతియ శాని యిమ్ములం 
[గమ్మఅుభంగి వాండు విన గానండు దీని నెలటుంగకున్కి6 బా 

పమ్మున( బోయి మీరు సొర(ంచిన నుక్కునం జొచ్చి యోధబ్భం 

దమ్ములచేత (మగ్గండు గచా కురువీరులు సుట్టు ీముట్టినన్ . 

1. మారునిట్లు _ అ. ఉ. ఊ. శ. కొన్ని [వతులు. 2, ననూనన్ = అ. ఆ. ఏ. ట. 

1. కొన _ కొన్ని (పతులు. 

1. దడవి = కొన్ని |[పతులు. 2౭. నినిదియేమో నాకుం = అ. ఆ. ఈ. కొన్ని [పతులు 

1. చొరనంచును _- డ.ణ. న. ప. శ్ర. వ క వ. £, వివేక, విచార _ అని పాఠములు. 

1. నుంబడన్ = కొన్ని (పతులు. 
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986, మ, వారి మేనల్లుడు గొంతికూర్చుమనుమం డన్న తనూజుండు సం 

లిలీ7. క. 

2868. క. 

289. సీ, 

256, 

ఏల. 

289. 4 
త 

గర కేళినిపుణుండు దివ్యశరశిజా శాలి యవ్వీరు నె 

ేవ్వరొకో చేలకు దెచ్చి రొక్కరునిచే వా డేల చిక్కుం బొరిం 

బరి బెక్కయీ(డురు విచ్చుచుం బొదువుచుం బోరాట శగళల్ళెం జుమీ. 

గురువులకు భ కు. డుచారుండు 

గరుణ గలండు శార్యధై ర్యగాంభీర్యధురం 

ధరుండు మొగ మోడు 'నానుర 

వరపౌొ(తుడు లేమి కోర్వవచ్చునె చెపుండా, 

అన్న గు మోమును నత్సెలి 

గన్నులు నపవ్వెడందయురము6 గన్నారంగా. 

గన్నను (బదుకుదుం గానక 
యున్నను [వాణంబు కెట్టు లుండ(గ నేర్చున్, 

వాంసతూలి కపాన్సు నందు 1భంచెడు మేను కఠినంపునేలతోం కిగదినె నేడు 

గొడుగులనీడ వె నడర6 జెన్నగుమోము పొరిం బర్వుీ వెందూళ 
[బుంగ నేడు 

లలనలు లీలమై. గొలువ నుండెడుభోగి వజళులలో నున్న వాడు వేడు 

నానాజనములకు నాథు( డ్రై ళోథిల్లు దొర యనాథత్వంబు( బొరనె నే(డు, 

వినయరతు(డు వృాదయవిదుండు మభదోగా 

రాబుపట్టి మగలరాజు మాన 

ధను(డు దివిజరాజుమనుమ(డు నాచెలి 

కాడు ముద్దులాండు లేడు నేడు. 

. వ్వరకో _వ. శ. కొన్ని (పతులు. £. డ్రును = కొన్ని (పతులు. 8. వుమైంజుమీంవ. 

= వేసురవర = జ. ఠ. ణ. స. ళ,. 

. బంజెడుమేను న. నూ. ళ్ళ; నుండడు, నొందెడు = అని పాఠములు. 2, గలసి 

నేడు = కొన్ని (పతులు. 8. వెంధ్లూళి _ పెక్కు (ప్రతులు; కెంధూళి = ఈ, త. ప, 
ల. వా, 4. గారాపు = ళ. వ. పెక్కు (పతులు 
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240. ఉ. 

బీ41, వ, 

242, ఉ, 

248. వ, 

244. ఉ. 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

అక్కట మందభాగ్యునకు నట్టితనూభవరత్న *మెన్వి ధి౯ 
డక్కు విధాత నిర్ణయు. డొడంబడునే కడు మేలివస్తువుల్ 

చెక్కుదినంబు లున్కి. యరిబృందము కీపిల్సినం బోటుఐంట నై 

యక్కడ కేల పోయితి మవోగుణభూవణు( గోలుపోయితిన్ . 

అనుచు జదికిలం బడి ఫల్పునుండు. 

హా యను ధర్మరాజతనయా యను నన్నెడంబాయ నీకు జ 

న్నే యను దల్లి "నేవ జనునే యనుం గృష్షుండు వీ,డె వచ్చె రా 

వేయను నొంటి వోక6 దగవే యను 'నేగతి. బోవువాండ చే 

నోయఖభిమన్యుండా యను. [బియోక్తుల ను త్తరం 'చేర్పవే యనున్, 

అని మజటీయు ననేక వకారంబులం మేలవించి ౧ముధిష్టిరు నాననం 

బాలోకించి. 

పావని 'సేరి యుండండొకొ పార్ష తుం డచ్చట లేణ యొండుమైం 
బోవ(గ6 బంచితే [దుపదుం బోంకి సాత్యకి రాక తక్కెనే 
భూవర మత్స్యనాథుం జెట వోయెనొ డెప్పర మైన నీకునుం 
గావంగ రాక తక్కెనొ తెగం గత మేమి సుభదపట్టికిన్, 

అథ అడ్డనుండు ధర్యరాదు నో భీయమన్యూంణు నబ్బినబిధభొంబు నోడుగుటు ౩= 

బీకేర్. క, 

క కక్ క్ 

సం 7.50.46 

పడు గాక యేమి వగజం 

గడిమి 1 మెజసి చంప నొంపం గనియెనె న్భవ నీ 

కొడు కట యట నూడక యె 

క్కుడు శీమగ(టిమి నురికి చేరు గొనియెనె పోర్. 

1. మేటికిన్ _ తి. ౨. విచ్చిన _ కొన్ని (పతులు, 

1. నొంప దగునే - అ. ఆ. ఇ. ఈ, "వెక్కు (పతులు; నొంవ దగవే = వ. 

1. బలవరించి - ద. న. వ. | 

1. యుండెనె _ ఇ. ఈ. పౌ. క. న. 

1. మెయింజంప - ల. 2&2. మదమున _ జ. ద. ప; ముదమున = బ. 



24 6, 

247. 

248. 

249. 

250. 

251, 

వం 

చ, 

కం 

క్ 
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ఆనీ పలికి నిట్టూర్పు నిగిడించి చింతించి. 

పలువురు సుట్టుముట్టుకొని వాణక ఖపాణినుఖా(న్ర్రళ (శ్రువం 

కులం "గడు నొంపగా దనకు దోడ్న్చడు'వారలు లేక నకా మదిం' 
దల(పడ య _త్తటీ౯ రిపువధంబున ికెయుము తండి యేను గొం 

దలమున6 బొందకుండ నని ఈ బలుమాటును జీర కుండునే. 

అక్కట తప్ప. దలంచితి 

నక్కొాలందులవా. డె కృష్ణునల్లుండు పోరన్ 
ర ౧ 

(సుక్కు నె జావాగర్వము 

దక్కునె నాకొడుకు మిన్ను దలై బడినన్. 

పిన్న నగవుతోడ( కె న్నెసలారు సొ 

భదుమొగము నూడ6 బడయ కున్న 
వాడ నామనంబు (వయ్యలై పో దిది 

త వేసినది యొకో తలంప, 

పలువురు (కూరత అాలునీి( 

జలముకొని వధించునపుడు శౌరిని నన్ను6 

దల(పీరొకో మనముీల వా 

రలుచదానికి శీనేమి నీంగరా దయ్యెడినో, 

కటకట చేరినవిన్నె 
త్తుట జొ త్తిల్లి యున్న మేనేతోం గొడు కేచ 

1. దనవై బడినన్ = కొన్ని పతులు, 

1, చిన్నినగవు = ఊ. ఎ. ఏ. జౌ. ఖ. శ. - 

1. రకో = కొన్ని పతులు. 2. నవారలు _ కొన్ని (పతులు. శి. నేమి యెరుగ- 
జ. వ. న. ళ,; నేమనంగ రాదయ్యెడినో ౬ ఓ. గ. ట. శ. వ. 

1. తోడం గొడు కెచ్చట-అ. ఆ. ఖల, వ, వీ. శ. వ; తో నాకొడు కెచ్చటకీ, ఛ. 
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ల52, సీ, 

255. వ, 

254, సీ, 

252, 

వరల, 

254, 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

క్కూటిం బడి యున్నా(డో య 

చోటు నూవిడువారు లేర చూచెద వానిన్, 

1పడియుండి వాం డిలం లొడిచినచందురు (క్రియ. తడ త్తలము 

వెలి(గింప కున్న 

యే మని నాతోడం | బేముడించునొకో సుఖ [దీపు తుని జూడ. 

బడయ కుని 

బగతుర నిర్జించి మొగముపోటుల నొచ్చి పొడకూప రాండయ్యెం 

గొడుకు నాకు 

నడీలున( దల్లడపడి యెడు దౌపది వంత *మాన్సింప 'నెవ్వరికి వశమె 

యని యలంతమై బలుమాట లాడుచుండి 

తలంచి మణీయును ధర్మనందనునియాన 

నంబు వీఉంచి నిర్భర నాథతనయు( 

డెలుంగు గుత్తుక6 దగులంగ నిట్లు లనియె. 

సంశ_ప్పకసమితితోడ దమ*కించి పోరి పోరి కౌరవనై నికుల సింవానాదంబుల 

వింటి నప్పు డెలుంగెత్తి యుయుత్సుం డాడినమాటలు నాకర్ణించితి. 

చిన(గంగ( జాలరు వీభత్సుతో మీరు బాలుని "నొక గారు! బలువు రిట్లు 

సంపితి రది మీకు సంతోషకాలమే యేడ్తురుగా కార్వచనేల చెపుడ 

వారికి నర్జునునకు నపియం బొనరించి [| బతుకంగ వచ్చునే భవున కైన 

నది యట్టు లుండె నీయధికపాపముఫలం బెట్టును *జెలుసక యేల తక్కు 

2. యచ్చటు నూవెడు...చని యే జూతున్ = ఎ. 

1. పడు గాక వాడిల = ఊ. ఎ. ఏ, జ. బ.వ; పడియున్న వా డిల-అ. ఈ. ఐ.క. 

ర.వా. 2. రణ స్థలి న, లీ. పుతకు = కొన్ని (పతులు. 4. కున్న, కుండి = 

కొన్ని (వళులు. 5. లంది, లొంది = అని పాఠములు. 6. వారింవ = వా; మానింప = 

అ. ఆ; మానంగ _ ద. న. వ. వ. 

1. కింపుచు బోరునప్పుడు పొరింబొరి కౌరవ = వ. 

1. నొక్కని _ కొన్ని (పతులు. 2."కుడువక _ ఊ. ఏ, చ. వ. 



వి5ర, క. 

వ£56, క. 

వీర్7. చ. 

258. ఆ. 

లి55్, 

256, 

257. 

2558. 

ద్రోణవర్వము = ద్వితీయాశ్వాసము 881 

ననియె నవ్విధమున *నరినేన యోధుల 

నతడు వలుక వీనులార వినియు. 

చెలియ నై తి వాసుదేవుండు వినోయెన 

యని తలంచి దాని నంత గ్గొనక,, 

మనుజాధిప తగునమయం 

బున నీ వెజింగింప. గన్న6 బొరి వుచ్చనె వే 

క చనుదెంచి నీసుతుం బొది 

పినీయెడ6 ద్యత్కూర యోధవీరుల నెల్లన్, 

అని పలికి మణటియు( గొడుకుం 

బనవుచు శోకమున మును(గుఫల్లునునిం దగం 

దనకరముల బొదువుచు ని 

ట్లను వారి చిత్తంబులోన 1నడ లూనంగన్, 

ఇటు దగుశయ్య శూరులకు 'నెల్లను బోకడ కేయిట్ట్ల కాదె యే 

మిటికి నలందురణ మొనలు మేకొని యాయుధజీవనంబు నూ? 

దుటయు నెజలుంగవే రిపుల( (దుంచి యళం విల నించి పుతు( డె 

క్కటి దివి చూణికోల్ |పియమ శా కిది య్మపియమే తలంప(గన్. 

ఎబుగవలయు దాని నెణి(గి కోవిదుం. డగు 

నట్టినీకు వగవ నగునె పార్ట 

నీదువంత సూచి నీవారకీలందలు 

దీను లైరి వీరి దేర్చవలదె. 

ల, నధథెన = ల, 4. యెనే యని తలంచి స. ళ్ళ; యనాయని తలంచఛి=వీ. 

ర్, గొనన = ఇ. ఉ. క. ఖ. డ. భాకూ. వ. న. ళ్ళ. వా. 

1. ఆగు నమయంబున - బ. 2.- తనయుని కవటంబున బొదివిన _- ఊ. ఎ. వ; 
తనయుని బేరుక్కున బొదివిన - ద. 8. యధమ [కూర యోధ _ ల. పెక్కు. (వతులు. 

1. నడలు కొనంగన్ _ ద. 

1. యట్లకా' దె = కొన్ని (పతులు. 
ఇ 

1. డన దగుదు వట్లినీకు దగునె పార్ల - ద. ప. వ. 2. లెల్లను - సెక్కు (పతులు. 
ల థి య 
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259. వ, 

260. చ. 

261. వ. 

262. చ, 

లీ6కి. క. 

లైగ్రత్తీ, 

265. వ. 

262, 

264. 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

కీళలం బూచి తగుమాట లాడు మనిన నత్యంతళో కా! (శాంత స్వాంతుం 

డగుచు. సుళచాశాంతుండు గడ్గదక ంఠంబుతోడం దోడంబుట్టువుల 

క్రి ట్లనియె. 

మనసిజమూ ర్తి మైనయభిమన్యునిమాటలు వీనులార శే 
విన వలతుం దదియమృతి వేడ్క. నొనర్చి వారు [గక్కునం 

కీని తగ -ాని( గాంచి నుఖసంగతిమై( జరియించునట్లుగా 

ననిశెద నేంటిపోరు చెలియం గలభంగీయు మీరు సెప్పుండా, 

అని మణీయును. 

అలవు6 జలంబు ళొర భ్రమును నృన్ర్రమవా _త్త్వము( గల్గునిందజుం 

గలుగ (గ నెట్టు నచ్చు ీీబలఘస్నరుచే నయినం [బచండదో 

రృలవిభవాభిరాము6డు మఖ దమతుం డిది యెన్నిభంగులం 

దలచిన బోల చేమిటికతంబున నాశిఘను. డిట్టు అయ్యెనో. 

మిమ్మును జాంచాలురం గడు 

నమ్మి చెడిలి వాని ర తణమ్మునం (బెొఢ 

త్వ మ్మిట్లు లేమి యెజి(గిన 

నెమ్మెయి( గాచికొన 'నేరనే యజ్బాలున్ . 

క. రథపితతి వజపి మీ రవి 

తథముగం 1గవియంగ మిమ్ము. చాంకి కలంచి యే 

రథికులు నమయింశీచిరి యరి 

మథనభుజావిభవు నక్కుమారో త్తమునిన్. 

అని యంతకంత కగ్గరించుచు నుమ్మలిక ంబునం గలంగి యంత నీలువక. 

1. (కాంతుం డగుచు _ కొన్ని [వతులు. 

1. జన గలవారు _ ద. వ. 2. యెలుంగ సెప్పుడా = వ. వీ. శ. ప, కొన్ని పతులు. 

1. కార్యమును-ద. వ. 2. వురఘన్మరుచే - ద. ప, వ, శీ. ఘను డిట్టు లయ్యెనో = 
ఘ. ర్వు. డ; మన మిట్టు లయ్యెనో = వా. కొన్ని (పతులు. 

1. నేయంగ = ఆ, ఆ, ఇ. ఈ, వెక్కు [వతులు. బీ, చెద రరిమధనం-వ. శ. హ. వా, 
చెరు (పతులు | 



దోణవర్వము _ ద్వితీయాశ్వాసము 958 

కో ఉక్కును నృన్త్రబలము మీ 

శకిక్కుడియది సాల రై తి రిందటు ననీ న 

'య్యుక సరు గావంగ మీరీ 

తక్కువ కోర్చితిరి మిమ్ము. ద క్కన నేలా, 

కాడా, ౪, బలహీనులు నంగరఖీ 

తులు నగుమి 'మ్మైటింగి యజింగి తొలగి తనూజుం 

దలంపక యొంటి మెలగు వెం 

గలి నగునను దూటుకొందు( గా శకేమందున్. 

2౨68. శే. మానుసులువోలె నున్నార లేను లేని 

తణీ మవోగుణశాలి నాకనయు( గాచి 

కాన గడంగర సింగారమునకు( గాక 

మటువులును గ దువులు మీకు *మానమున కె. 

269. వ. అని "భంగించి యూర్పులు సందడింప మొగంబు బిగువారం |గోధళోకం 
బులు మనంబున కీ బెనంగొనం శీగన్నీ రొలుక నూరకున్న "ెల్లవారు నతనికి 
మాటుపలుకను చేణిచూడను 'వెజచి యుండి రప్పు డచ్యుతుం డొక్క 
రుండు ననునయాలాపంబులం 'దేర్పుచుండం బాండవా[గజుండు గువితా 
ఖండలనిభుం డగు నాసవ్యసాచితో కీసాంత్వనస్వరంబున ని ట్రనియె. 

యాట ధర్భరా ఊడ్డునుని ర్లిమన్యూండు నబ్బినబిదంతి నెవ్నుట [pa 

సం, 761! 

270. సీ. అనఘ సంశ ప్పకవాననంబునకు నీవు ననిన నొడ్డన మేర్చికొని గడంగి 

నడచి దోణుని దల(వడితి మవ్వీరు మోవార మేము సొర(జాలి మెతి మన(గ 

266. 1. నిగావగ = కొన్ని (ప్రతులు. 2, లేరీ _ కొన్ని (పతులు. శి. దప్పననేలా, దడ 
లం వగనేలా = అని పాఠములు. - 

}68. 1. కొన(గజాలర = వ, వీ. శ. వ. కొన్ని -[ పతులు. 2. మానుషములె = గ. 

69. 1. పలికి - ఈ. ల. ముప్ఫిరిగొన - గ. వ. స. 8. గన్నీరు దొరుగ - చెక్కు 
(ప్రతులు. 4, రుండ యనునయా ౫ వీ. శ. షప. కొన్ని ప్రతులు. ల్. శాంతన్వరం 
బున - కొన్ని [పతులు. 
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271, 

272. 

278, 

270. 

లోగ, 

£72. 

278, 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము ధ్ర ధ్ర 

శేల దచ్భాణార్చు లేర్చిన నక్కడం దేజిచూడను లేక | తిప్పి కొంటి 
మమ్మొన శేదింప నభిమన్యు. డోపు. బొ మ్మనియెడు కిశల(పు నా 

కపుడు పుట్టి! 

. వాని6 బిలచి నీవు వాకిలి. బుచ్చు మం 

దజము మొగ్గరంబు దజీయః జొచ్చె 

దము వడిని భవత్సథంబున ననుడు నం 
భోధి సొచ్చుుకరటిపోల్సి. జొచ్చి. 

సీయుపదేశము దనచే 

దోయిే*బలువు( దోండు గాంగ |దోణు( గడచి వే 

పోయి మొన జొచ్చి సైన్యము 
పాయవడంగ6 గల(గం ఇదరం శీబజవంగం జేసేన్, 

+ కనీ కుంభంజముఖ్యులు వా 

నిన పొదువంగ నేము జొచ్చి నిరతిశయరయం 

బున వానికి. దోడ్పడుటకు 

జనం జనం జన మా 1ేకడ్డపడియె నై ంధవు(డు వడిన్. 

అతండు రుదీవరానుభావంబునం చేసి యకు[ దబలుం డగుట నే మతని - 

మిగులం జాలక చిక్కితి మాసౌభ|దుం జుట్టుముట్టి గురుక ర్ణ కృతవర్శక్ళృస 

గురుపు|తాది యోధపీరులు పెక్కం|డు సిక్కువజుపం 'జేవ నెడక వాండు 

కిలంబు మెజయం. జలంబు నెజయ నారా ధేయ | సముఖులం బఅపియు. 

1. రాక = అ. ఆ. ఇ. ఈ. ర. ల. కొన్ని (పతులు. వి, బుద్ధి నాకు వ. వీ. శ 

ష.న. శళి.జూచి. కొన్ని |పతులు, 4, గరుడి (డు) పోలి, శార్జ్యు పోల్కా అః 

అని పాఠములు. 

1. బలుపు = కొన్ని (పతులు. 2. సనజొచ్చె _- ఛాకూ. పెక్కు. (పతులు, ల. బర 

"ఏన్ పెలుచన్ = ల. 

1 కడ మయ్య = ఏవ వ. 
G 

1. వర[పసాదంబున = ఇ; వరమవోనుఖావంబునం చేసి ల. ౨. చలంబు బలంబు = 

కొన్ని (ప్రతులు, 
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బృవాద ఎలిలతుణ|పభుతు లగురాజుల రాజకుమారుల6 బలువురం జంపియు 

సొంపారెం బదంపడి పచాతియు గచాపాణియు నై. రథాంగషాణియల్లుండు 

దూగాడుచుం బోరాడు నెడ దుశ్శాసనతనయుండు చాశి వానిచే విర 

థుం డై తానును గద గొని పెలుచం దలంపడియె న _-తెజింగున నై నగచా 

రణంబున 'వారిరువురుం బరస్సరోనివాతు లై పడి రివ్విధంబున నక్కుమూ 
రుండు దనతం|డులకును మామలకును రూఢియగు రణ|క్రీడం గీరి పరి 

స్ఫూర్తియు తనకు నాకలోకసుఖంబునుం శేకొనియె నని చెప్పుటయు. 

274. క. 'తెల్లముగ సుతుపడుట విని 
ఓేజల్లని ఉందంబు సెదర సంధులు [(పిదులం 

దలడ మగల ్హమెమూ య గ హు 

ర్భిళ్లై నరుడు బంధు లెల్ల జేష్టలు దక్కన్. 

275. వ. ఇట్లు పరవళుం డైనం గృన్టయుధిస్టిరులు గరతలంబుల నెత్త నొక్కింత'ేపు 
నకు సేదదేటి వై ౦ధవుం దలంచి యతండు. 

276. ఆ. అవుడు గఖచి యొజ్ఞనగునాననంబుతో 

బొమలు ముడిచి చెమట పొడమ మేను 

కంప మొంద. గనలు గదిరినకటికి న 

వ్వెసక మెసంగ నన్న కి ట్టు లనియె, 

277. మ. వినుండి నాదుపతిజ్ఞ నీవు నిఖలోర్వినాథులుకా సింధురా 

జు నవళ్యంబును చెల్లి ేసంపుదు భయస్థుం డ్రై నినుం జొెచ్చినజా 

వనజాతుకా శరణంబు వే(డినను గర్వం బేది నన్నుం దగం 

గనినం బోరు *దొఅంగి పోయిన నెజుంగం గాని సత్య|వశా. 

2/0. క. బాలధ్వంసకు నాదు 

శ్శీలుం గాచుటకు నన్ను6 జెనకిన నన్త్ర 

లి. డుచున్నెడ - ఖ.చ.వ. 4 నిపాలితు లై -౪. 

574. 1. ర్వులని ఎ “సమ్మ | పతులు 
నో 

క 

277. 1. సంపు కొన్నీ [పతులు ౨ దొలంగి = ఆ. ఉ. బొ. రు. టట. ణ. త. ల, ళ.షవ. 
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979. ఆ. 

260. వ, 

281. చ, 

2రిబ, వ, 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
uy) 

జ్వాలల( ఇ'రవయోధుల( 

దూలించుచు చాని( !గవియుదుం జటులగతీన్. 

ఇట్లు సేయ నై తినేని గురుదోహి 

గదికి (బవ్మాఘాతిగతికి మద్య 

పానరతునిగతికి మానార జనవరి 
బా 

వాదిగతికిం బోవువాండ నధివ. 

మటణియు నొక్క పతిన యవధరింపుము. 

అనిమిష దై త్యకింపురుషు లాదిగ నెవ్వరు వచ్చికాచినం 

దునుముదు నెల్లి వై ంధవుని. దోయజమిత్రుండు (గుంక కుండుము 

"న్న నరవరేణ్య యి త్తెజంగు నా కొనరింవ(గ రాక యున్న నే 
ననలము సొచ్చువాండ నృపులందజు. జూడ(గ గాండివంబుతోన్. 

కేబని చెలుచం బలికి యప్పరమీకోదండంబు చెప్పించి సజ్యంబు గావించి 

గుణధ్వని నిగుడం జేయుటయు. బద్భ్మనాభుండు పాంచజన్యంబు పూరించె 

చేవేం|దపు[తుండు చేవద_త్తం బొ ్ తె నన్నాదంబులును దశత్రైైనికసింవానా 
దంబులును దూర్యనినదంబులును నింగి *వొంగం తెలంగ నగ్గాండీవంబును 

ఉన త్తంజు ేసినీచందంబు నొంచె న్యస్త్రంబు గవదొనలు వెలువడి 'వెలిం7 
నయ్యవసరంబునం *గొండొక చెలివొంది సవననందనుం డప్పురందరనంద 
నువదనంబు వీతించి. 

1. చెరుపుదు ౬ ర; గదియుదు - సెక్కు. (ప్రతులు. 

1. న్ననఘవ రేణ్య -న.ప- బ. య, వ. వా; న్ననఘ చరిత్ర -వ. వీ. త క్కెనేన 

నలము _ జొ. క. 

1. 281 వ, పద్యము తరువాత 'తి|పతిలో అధర్వణాచార్యుల దని యీ శకింది 

పద్య మధికముగా కలదు 

ఉ. చారిజనాభ యెల్లి......నువాసవు డడ్డము వచ్చి కాచినన్ 
వారిజజాంధవుం డవర వారిధి గృంకళము న్నె నై ంధవుం 
జేరి శిరంబు దృంతు అటు శాయని నాదిది గాండివంబె నా 
"వేరు కిరీటి యేనినదఖీషణ శంఖము చేవద త్తమే. 

2. సాధనయి - ఆ. ౨. ముట్టం జలం =. న. చీ, నృత్యంబు = అ, "పెక్కు 

(పతులు. 5. చందంబున నుండె ద. ప. బ. శ. వ. 6. గొండొకనేవునకు చెలి 
వొంది= ర. వా. - ar = 
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268. క, అతితీవమైననీదగు 
(పతిన 'కుపోదృలము గాంగం బరగినధీరో 

ద్దతి పాంచజన్యరవమున 

ధృతి *తూలకయు న్నె కురుపతికి నింద్రసుళా, 

284. వ. ఆని యగ్గించె నాసమయంబునం గోపంబు పెంపునను బూనికిచె భరంబునను 

ఖీమ సేనుని సల్గ్హాపసౌహారంబునను దన జెందంబు శోకంబు డిందువడ నందటిం 

గలయం గనుంగొను విజయుని వందిమాగధసందోవాంబులు సింస్తుతించే 

నట్టియెడ నిక్కడ. 

రర. క. జననాథ పాంచజన్య 

ధ్వని. గూడి చెలంగుదేవద _త్రరవంబుకా 

విని ఫీతిసం భమంబుల 

మననైై న్యము లెల్ల ఘూర్ణ మానము లయ్యెన్. 

286. క. అప్పుడు !వేగులవారలు 
నెప్పిన నంతయు నేెణింగి సింధువిభుండు దళా 

గ ప్పెడు నెవ్వగీవెల్లున 
నిప్పుల బడినట్లు గాలు నిలువంగ లేమిన్, 

-2 అద్టనుని(వకిజ్ఞ విని సైంధవుడు ఖోయంవడి దుర్యోధనునితో. జెవ్హుకొనుట := 

సం, 7021 

287. క. చని యాపు లైన బలవ 

నను జేం దులు గొలువ నున్నమానవనాథుం 

కని యి ట్లను సిగ్గు కిగడచి 
తనయుల్లము( గలంచి వెజపు దల్లడ వెట్టన్ . 

9208. 1. కు బోద్బలము కాగ ఎ అ ఐ. ఓ, గ, చ, 2. మాలక =ణ, వ. 

286. 1. వేగుల వారలు - ఊ. ద. వ. ఫీ; వేగపు చారులు న. బ. శ. మ వేగపుం 

జారులు - వా. కొన్ని పతులు ఏ. గప్పిన కొన్ని [వతులు, లి. "పెంపున - ఊ. వ, 

287. 1. గనుగోని యిటును సిగ్గరి తన=ఓ. ఇ యరుక గడచి = ఈ, స, శ, ౨. విడిచి, 

వదలి _ అని పాఠములు, 
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288. ఉ. 

269. వ. 

290, అ. 

291. వ, 

292. క, 

తాత. = — 

1. 

1. 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
| 

ఏ నొకరుండనే తనకు నెగ్గానరించితి చేల నావయిం 

బూనినవాండు ఫల్లును(డు పోఠ వధింప(గ నెట్టిపొడి ఖ్ 

కీనెటినంతనంబు వగ వేటికి నా ఆట యేని పోయెదకళా 

ఆగ ఇ ఆగ థి థా వాని[పతిజ్ఞ్య క్ర డ్లపడువారె సురాసురసిద్ధసాభ్యులున్ . 

అనుచుం గొలువు గలయం గనుంగొని. 

(దోణకర్షశల్యదుర్యోధనులుం గ్భప 

ఐెాహిెొకులును జముండు వట్లికొన్న 
యిం A) 

వానివై నం గావ వలతురు వలచిన 

నొల్లకున్న నెటులొకొ యెటుంగ. 
య ఠి 

అనీ వెండియు, 

“"వదవులు దడువుచు. గాళ్లుకా 

గుదివడ వడ(కుచు మనంబు గొందలవడంగా 

నిది యేటిమాట లా డె. ] 

మది జార్జుండు 'గానకుండ( *దొల(గన వలయున్. 

. మీయందటిచేత ననుజ్ఞాతుండన కచా పోయి వచ్చెద ననవుడు 

నిజకార్య'ధురంధరుం డగునక్కురుధరణీవరుం డతని కి ట్లనియె. 

మును నీ వెన్నితి విక్రమాఢ్యు లని మమ్ముం గొందజ౯ (చౌణివెం 
పును వోర్చిక్యుబలంబు సౌబలునియేపుం జేవయున్ సోమద 

త్తుని'ధై ర్యంబును *శార్యమున్ శలుమహోదోర్షర్పముం గూడ 'నె 
న్నిన నీ శెట్టగు. జూడు మిట్టిమగిలు న్వేయేల ని న్నిత్తుశే. 

చినవాడ = ఉ. జ. ర. వ. 

వలసిన = కొన్ని (ప్రతులు. 

1. చంవకుండ - గ. జ, బ. వ. ౨. దొలగగ వలయున్ = కొన్ని (పతులు. 

క్షే భారవరుం డగు - మ. య. ల. వీ, శవ. 

1. శార్యంబును శల్య కర్ణుల మవోం ల. 2, దుస్ససేనుని మహో - ద. ప. వీ. కి. లున్నే 
నుండ =ఐ. ఓ అ. స్మ; లున్వేయేల నిన్నిత్తునే _ వ; అన్వేవేల నే నిత్తునే అత, 
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295. క. నమ్ముము వెటవకు మేనును 

దమ్ములునుం గోట నీకు చాత్సర్యము మై 

ని మ్మేటిమగలు నూళెల 

నెమ్మి నిలువ నిందు డైన నీ కెదు రగున్, 

296. వ, అని చుట్ల నున్నరాజులం జూపిన నూజడిల్లి యంత నిలువక నీకొడుకుం 
దోడ్కొని (దోణునిక డకుం జని జయద థుండు దనకు నర్జునునకు ధనుర్విద్యా 

విభవంబునందలివాసి యెట్టి దని యడిగిన నతండు నీకు నతనికి 'నాచార్య 
కంబు సమప్రకారంబ యప్వీరుండు  వివిధీశ్రమంబులయలజడి కోర్చి 
యలఘు|పయోగంబులు వెక్కులు సాధించుటం జేసి నీకంచు నధికుం 
డైయుండు నది యట్లుండె నేను గలుగ నీ నాసవ్యసాచికి వెఅవ వలదు 
మద్చాణంబులమణజువున నున్న నిన్ను దేవతల కై నను చేళి చూడ వచ్చునే 

వివ్వచ్చునకుం (బవేశింపరాని బంధురవూూవాంబు వన్ని ంచెద( గులధర్మంబు 

శిథిలంబు గాకుండ సమరంబు సేయు మని చెప్పి వెండియు. 

297. క. |కుతు లభ్యసించి శతుల 

(కతువులు చేసితి కులంబు రతించితి నీ 

వితరుల్మకియ మృత్యుభయా 

న్వితుండవు గా దగునె మేదినీవర యింకన్ 

296. క. యాదవకౌరవపాండవు 

లాదిగ( గల యఖిలనృపులు నవ్యయవృ _త్తీలొ 

మేదిని నిలుతురె [కమమునం 

బోదురుగా కెల్ల జనులు, బోవు తెరువునన్ . 

299. క. తపములు దానంబులు€ జే 

సి పడయులోకంబు లెల్ల '-కేయల(తులు థూ 

296, 1. నాచార్య కత్వంబు - కొన్ని పతులు, బి, [పకారంబుల ఎదో, వ. వీ; [కమంబుల _ 
వా; వికమంబుల = ఊఊ. ఆఅ. ల, 

297. 1. తమల [క్రతువులు - వ. 

298. 1, తెరగునన్ వ. 

299. 1, "జేవలతులు కుం భోకూ, వ, 
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800. క. 

801. వ. 

802. క, 

808. క. 

801. 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
a 

మిపులకు సంగరవిద్యా 

నిపుణతం శీదల కుడిగి పోర నేర్చిన జాలున్. 

అని యూఆడిల్ల బలికీన 

వివి యత(డు గలంకు 'దేటి విభుండుం చానుం 

జని సం 7 గా మోజశ్చావాం 

బున బొదలిరి తూర్యకఘోషములు దివి ముట్టన్ . 

సర్వ నై న్యంబులును దై_న్యంబు వాసి క య్య ంబుక డంక నుల్ల సిల్లి నెని 

కో త్తముల సింహనాదంబులు చెలం ని -తెరంగున భవ_త్తనయు శివిరంబు 

సముధ్య మసుముఖం బయ్యె నంత నక్క_డ( బాండవా[గజుండు పాంచాల 

మాత్స్యపాండ్యయాదవ కేకయాదిరాజలోకంబు ళోకంబు దగుమాటల 

1మలు(గం “జేసి విడిదలకుం జన నియమించి యనుజుల నచ్యుతునిం బెట్టికొని 

యున్న మెడ నగ్గోవిందుండు గాండీవి కి ట్లనియె, 

నాతో దలపోయక రో 

పాతురతం |బతిన వట్టి తవనీనాథ 

(వాతంబు వినంగ నిట్టులు 

చేళాంకున 'డెప్పరంమి చేసితి కంచే. 

అ_ సమయమునకు మును రిపు 

మస్తకముం దునుమనలయు మన కిది సాలకా 
దు స్తరీము నగు దుర _స్ల 

వ్య_స్తం బగు కినేని నాకు వగపు గదిరెడున్, 

2. తల కడచి - ఓ. జ. ట. బ. హ. ల$. నిల్చిన జాలున్ -రు. డ. స ళీ; 
నేర్చిన _ చెక్కు. [వతులు; నేనియు ౬ వా. 

1. నినదములు _ "వెక్కు ప్రతులు. 

1. మరువం'జేసి, మరలంజేసి _ అని పాఠములు. 

1. శోకాతుర ఎ ద. ప. వ. 

1. మునగు దుర న్తవ్యన్హ = అ. ఆ. జై. ఖ. వ. శ మగు దుర్నన్తవ్య స్తం బగునేని - 
ఇ. ఏ. భాకూ; మునునగున న్త = వా. ల£.. ననుచు, _ననియు = అని పాఠములు. 



804. వ. 
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మన వేగులవారు వచ్చిరి వారు 'నెప్పినతెణంగు వినుము నీవు (పతిజ్ఞ నేసి 
నప్పుడు (మోసిన చిందంబుల *పెల్లునకా జెదరి యవ్వీటివారు కొడుకు 
చావునకుం గవ్వడి కోపించి యిప్పుడ యె _త్రీవచ్చు నని రథకరితురంగంబుల 

నాయితంబు సేయుచుండ సై ంధవుడు దనచారులచేత నీయాడినమాటలు 

విని వెణఅచఅచి కురురాజు కొలు వున్న చోటికిం జని సిగ్గజి నగ్గించి నీ|పతిన 
'యెజింగించి యతం డలిగిన మీరు గావలే రని పలికి త నెందేనియుం 

బోయెద ననిన నమ్మనుజపతి గరుకృతవర్శక్ళపక ర్ల ల్యాళ్వ క్ఞామ; పభ్ళుతు 

లగుమేటిమగలం బేర్కొని వీరు నేనును నాతమ్ములును గలుగ నరునకు 
నిన్ను జుట్టన (వేలనుం జూప వచ్చునే యని భయంబు వాపె భారద్వా 
జుండును మహోత్సాహుం a దుర వగాహవ్యూూహవిధానంబున జయ! దథుం 

జేరకుండ నిన్ను నిలువరించువా. డయ్యె నది యట్టిద వా రొక్కొక్క 

రుండ "గలువరానియట్టి 'జెట్టిజోదు లందటు నొక్కపనికిం దలకొని నిలిచిన 
గాలుచుట యళక న్ర్రంబు గాదె యిక్కార్యం వార్యు లగునా_ప్రజనంబులం 

గూర్చికొని విచారింపవలయు ననవుడు వివ్వచ్చుండు నవ్వుచు ని ట్లనియె, 

ల అద్దునుండు కృమ్హునితోం దన (వతిజ్జాబినయంటి లై నవాత్యంబులు సెవ్హ్రట := 

805. క. 

506, వ. 

807. మ, 

804, 

805. 

807. 

సం, 7_68_$౪1 

వారి నెబుంగుదు నేనును 

వారలు న న్నెటు(గుదురు భవత్సాహాయ్య 

స్ఫార*బలోద్దతి గలుగంగ 

వానే తప్పింప( జాలువా రీపూన్కిన్. 

ఏను జయ దథుం జంపుటకుం దనుకించి తజుము నప్పుడు నాకు నెవ్వ 

రడ్డ ంబు సొచ్చి రేనియు. 

పటునారాచపరంప"్రాప్రసరదర్పం బేర్పడం బేర్చి త 

ద్భృటసంఘంబును ఘోటక [వజము శుంభత్స వంద నాఘంబు ను 

1. వలన బెదిరి = వ. 

1. బలోదధి = భాకూ. వ. 

1. రాన శరదర్చ్సం - ప; రా [పవాతిదర్ప = ఖ. చ. వ.ళ.షపష; రా [పచుర, రాప 

చయ, రావిశర, రాప్రకట = అని పాఠములు. 
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దృటకుంఖి పక రంబునుం బొదివి కీవిధ్వం న్తంబు గావించి నె 

తుట జొ _త్రిల్లెడునట్లు సేయుదు సమిదూథాగ నుత్యు[గ్రతన్ ॥ 

808. క. కారవసై న్యంబుల గల 

వీరులయ స్త్రములు నాదువివిధా(న్త్రగలతి 

(కూర! పవావాముల కదు 

కే రాజీవాత. యాదరింపకు వారిన్. 

809. క. కవెజంగుపడి ఏకుంభభవుండుం 

జతెఅరధికులు( జూచుచుండ వీరము లావుళా 

"మెజయం జలము నెజయంగం దల 

దణిగెద సై ంధవుని నేల తలంశదు కిక మా. 

810, క. కురుపతేబలనముల యీలా 

చరాచరము లె నభూతజాలము "లెల్ల 0 

దరతరమ యడ్డ పడినం 

'దెరలిచి పడవై తు సింధుదేశాధీశున్. 

811. ఆ. గురునియలవు6 జలము వెరవును *గల(చి నీ 

యాన గాండివంబు నాన దివ్య 

శరము లాన యెల్లి వై ంధవుతల యెళ్లు 

భంగి *దునిమి 'వైతు( బగలు దలంక, 

812. చ కనియెరు నై ౦ధవుం గడచి [కో ందుగ నాకు నెదుర్చురాజులం 

దునుమ(గ భూవమణోత్కరముతో6 బదవా న్లోళిరంబు లుర్వి_వై ( 

5, విద్యా ంబు = ప. ల. 

809. 1. వెటుంది కుంభ = ఈ. ఊ.మ.వువా. 2 భార్తరాష్ట్రలు = అ. ఆ. గ. జం 

కు. ఐ. =: కుంభజుండును _ బె. లి. చెవుమవూ ద. వ. 

810. 1. ఐ౬-.- లెటికి మ. జడ వ 

811. 1. భరవలావువెరవు -గ.వ యలుక టవ... 2..చరచి = ఊ. లి, దృంచి 

వైతు కొన్ని (ప్రతులు. 

§12 1, తలం లుర్వి వె = కర, 



(60) 

818. క. 

814. తే, 

815. క, 

816. క, 

817. క, 

818. 

815. 

816. 

వే, 

ద్రోజపర్వము _ ద్వితీయాశ్వాసము 898 

జనంగొని చారుభంగియు ను కీషణచేఖయు. చాల్ప 'నెత్తురుకా 

'నెనడును [గోలి భూతములు నిక్కుచు నీల్లుచు. జొక్కుచుండంగన్. 

అవ్వలేనై నికు అడల(గ 

నవువ్రచు మనవార లార్వ నారాయణ న 

న్నెవ్వరు మార్కొన లేమికి 

నొవ్వం గురురాజు నేం దునుముదును కి దోహిన్. 

సాధనము గాండివం బశు సమరకర్త 
యర్హునుం డళశు సారథి యబ్జనాభు. 

డు మరల్వ్పంగ వచ్చునే యారథంబు 

వారున కై నను నెలుంగక యంటిగాక, 

పూన(గ రాదే నా శె 

శానిం బూనినను నీవు దలకొని తీర్పం 

గా నునికి గలుగ నేనీ 

చే నుండంగ నిట్టు లేల చెప్పెదు 1చఇపుమా, 

ఈ |పతిన యెట్టి తెఖ(గున 

నపతివాతవృ త్తి నెగడునట్టి తెజంగు లో 
కపభువ నీవ చేయ న 

తి పకటపరా[కమదీ ప్లుండ నగుదున్, 

మమ్ము నరయుభరమున నీ 

విమ్మెయి( దలపోసి తింక నిచ్చట నేలా 

నెమ్మస ని|దింపంగాం 

బొమ్మ |పథాతమ న రథము. బూన్సంగ నవలయిన్ , 

1. నేనలు దలకగ = వ. . దోహున్ _-ర.వ. శ. ష. కొన్ని (ప్రతులు. 

1. కృష్ణా -ట. న.వ. 

1. చేయు మతలిపకట -ళ. శర, వ 

1. మమ్మరయు భారమున నీ - కొన్ని [వతులు; మమ్మరయు భరము నీ దనియి 
మెయి = న, 



804 శ్రీమదాంధ మహాభారతము 

818. వ. అని యివ్యిధంబున సల్లాపంబులు సేయుచు నరనారాయణు అత్యంతకు 

పిశాంతఃకరణు లగుచు( జాములు రో(జుపోల్సి_ నిట్టూర్పులు నిగిడించుచున్న 

నప్పుడు పురందశాదిబృందాకకులు భయంబు గొని దీన నేమి *ేవుట్టునో 

యని చింతా కాంతు లెరి వారధులు సంతోఖించె నరి| త్స వబాహాంబులు 

[పతిగమన వ్యాకులంబు లయ్యెం గాననశై లసహితంబుగా మహి సంచలించె 

మ౭శీయు మాతంగతురంగనరనికరంబులనాళంబు బు దెలుపునుక్సాతంబు 

లనేకంబులు దోశె విశేషించి కౌరవవ్కంధావారంబున చారుణవాయు 

వులు పీషమగతులం జరించుటయు *నుల్కాని ర్థాత ంబులు నలుగడలం బడు 

టయు గరివారినికరంబులు బవుళంబు లగు బాష్ప జలంబులు విడుచు 

టయు మొదలుగా బెక్కుదుర్నిమి త్రంజులు ' వుట్టినం బోటుమగ అగు 

భూపతులు లోనుగా 'నెల్లజనంబులుం బుల్లవడి యుండి రనవుడు సంజయు 

నకు ధృతరాష్ట్రం డ్రి ట్లనియె. 

819. మే, అట్లు దమలోన( దగుమాట లాడి యాడి 

కేపరసవేగమున( గుంది కుంది వగల. 

బొంది పొంది పురందనందరనుండు 

నచ్యుతుండు నారాతి యె దారి చెపుమ, 

ఎని. (శ్రీక్యత్ణుండు వ్ర(తజోకాతర దైైననుళ/ద నూజుజీంచుట్ ఎం 

సం, ఎర 4.11 

820. వ. అని యడిగిన శాసూశసూనుం డంభికానూనన కి ట్లను నమ్మురారిచిత్తం 
బారాధీంచి యర్హునుం డట మున్న యొక్క నాండు శివిరంబునకు సుభ|దయుం 

భాంచాలియు నుత్తరయును వచ్చి యచ్చటన యునికిం జేసి యచ్చెలువల 

శో కానలంబు లుడుగునట్టి మాట లాడ నతనిం (ఖార్జించి పంచిన, 

816. lt. పుట్టిడినో యని - కొన్ని (పతులు. 2. నుల్కానిర్ధాతంబు = ఉ. దు. ట. ర. మ. 
. య. రగ. అ. క.వమ. వ్యా శుమ్మనిర్థాతంబు - వొ. కొన్ని [వతులు. 

భం, కే మళల(ల్రుగు _ఎమయ.5.ల. వన, ళ్ళ. కొన్ని (వతులు. 



శీ2!, తే, 

822. క, 

శీ28. కం 

824. ఆ. 

825. ఉ. 

8926. వ్య 

శీ21. 

#22, 

824. 

లీవ్, 

(దొణపర్వము _ ద్వితీయాశ్వాసము 

అమ్ముకుందుండు (గొత్త యై యడలు దనదు 

'డెంద మలంపంగ6 1జెలియలిమందిరమున 

కరిగి పుఠరపున 6 బొ క్కై(డునాసుభ (ద 

గాంచి యిట్లను నెంతయు గారవమున 

రాచూలికి నుచితం బగు 

నాచారము గాదె రణమునం దరులం దెగం 

జూచుచు దిరుగని 'నడపున 

నేచి యమరలోకమునకు నేంగుట తరుణీ, 

నీకొడుకు తుచ్చ మగుసీ 

లోకంబు దొరంగి పుణ్యలోకమ్మునకుం 

బోకకు నీ ట్లధిక ౦ బగు 

శోకమ.6 బొందంగ నగునె నుదతీ నీకున్, 

(బహ్మా చర్యుమున. దపంబున నుత్తమ 

చానములను బడయ' దలంచునట్టి 

గతులకంశు సౌఖ్య కాణి యగుగ తిః 

బొండె నీనుతుండు కుంద చేల, 

త|తియకాంత పుత్రకునిం గాంచుట వాం డతిలోకవీరుం డై 
ఛా(కిం బసిద్ధి కెక్కుటీకుం చా నద గాకయు వీరపత్ని నా 

నీయ నెండ'నుం | బణుతి కెక్కి ననీవు తనూజువీరముకా 

శతు? ధోస్సవంబు విని సంతన మందక' కుందం అాడియే. 

అట్లుం భు. 

1. నాతని మందిరమున = కొన్ని (పతులు. 

1. మగటిమి = ఐ. కొ. గ. ణ. ల. న. ళ,. 
1 

1. వంద నేల ౬ కొన్ని పతులు; పొగుల నేల _ ఓ. మ. వ. 

1. కదా - వ.న. ళ్ళ. వా, కొన్ని పతులు, 

$96 



500 

82. క. 

$268. క. 

0209, ఉ. 

880. క. 

శీ8t. వ. 

లిల్లి, 

గ్రీమదాంధ మహాభారతము 
లో 

కాలం జె నం బోవక 

యీలోకమునందు ని= వ నెవ్వరివశ మి 

కుల యవివేకజనమ.-ల 

కపాళలిక శో-ళానలమునం బొగులుచు నుండన్ 

తగుమాట లాడి కోడలి 

వగ పుడుపుీము నీవు ధై ర్యవతి వి ట్లడలం 

ిగగునె నిను. జూచిశకాదే ం 

కిముగుడుం జిత్తమ.ల వగలు మా కందఅకున్. 

నీమగం జెల్లి నై ంధవు "ననిం చెగటార్చి శిరంబు చెచ్చినం 

గోమలి నీదుపాదములకుం దగుపీఠము సేయు మాత డు 
ల ఆక అ ® దామ భుజాబలాఢ్యు డది దప్పదు వాని (పతిజ్ఞ్మ దప్పిన౯ా 

భూమి వడంకదే తరణి బొల్పు కిదలంకడె వార్జి యింక డే, 

నాపలుకు నమ్ము మర్దును. 

డాపాపాత్మకుని నెల్లి యనిం జంపి ముదం 

జబాపాదించుం గులమున 

కీపెంపున శెలమి కీవొందు. డీవును నతండున్. 

అని యేక ప కారంబులం బలికె నప్పు డగ్గోవిందుం గనుంగొనుట నుత్కటం 

బయినళోకంబున సుథ్మద యాకులతం బొంది. 

1. లైనను = కొన్ని (ప్రతులు; బగుటయు -_ ర. వీ. పోలిను . అ, ఆ. ఇ. ఈ. 

కొన్ని (పతులు. 

1. వివేక ధైర్య లట, ద.ప.వ. ౨9, దగుజె నిను రీ. ఏ. మగటజెం జిత్తముల ౬ 

ద. వ. వీ. శ. వ; మగుడెన్ ల. 

క్షే నిసెమ్మి వధించి వ. 2. బలాఢ్యు డీ పలుకు _-ల. లి. దలంకడె - వీ. క, 

వ "చెక్కు. (పతులు; దొలంక'దె _ "వా. 

1. బొందు దీవును నతడున్-ఆ. ఇ. ఐ, ఒ. కొన్ని (పతులు; బొందు మీవు నతండున్ _ 
కొన్ని (పతులు. / . 



వీల, ఉ. 

కీ55, ఉ, 

శీలి4. జే. 

886. క. 

$86. చ, 

888. 

[దోజపర్వము _. ద్వితీయాశ్వాసము 897 

ఆక్కట పుత్ర నిన్ను. కేగనినంతియపుణ్యమ కాని నాకు నీ 

చెక్కుడు భ_క్తి సేసి కీనను నెప్పుడు నారయ నీకుమారకు 

లక్కువ నాకడం ీదిరుగ లాలన సేయుచు *నుండునట్టియా 
మిక్కిలినోము లేద యిటమీందికి నెవ్వరు దిక్కు సెప్పుమా. 

బాలుడ వె ననీ వరిదిబంటు 3 నంబున. = జౌఢవీరథూ 

పాలుర( గుంభజ| పీభృతి జబాహుబలాఢ్యులం గిట్ట 'నేలకుం 

గోలకుం చెచ్చి యి ట్లగుటకు౯ వెజంగందుచు వంతం బొొందుచుళా 

లోలత జూడ కున్నె జనలోకము నీదగురూపు శేఖయున్. 

మేను మృదుశయ్యి !సగము నామేనిమీ,ద 

సగము గాం చేర్చుకొని ముద్దు మిగుల నిద 

నీయూనట్టి నీ విప్పుడు చెనంటి నేల. 

దనువు వొందుట కోర్చితె తండి చెపుమ. 

వందిజనంబులు మాగధ 

బృందంబులు కేసంస్తుతింపం బెంపొందుదు (మో 

లం దిరిగెడు (క వ్యాదుల 

(క్రందున నీవీను లిపుడు కటకట. బడే. 

అనిలతనూజులావు గల6 డందురు సాత్యకి శెర్యళాలి నా 

జను (దుపదుండు సంగరవిశారదభావము పూని యుండు మా 

త్స్ఫ్యుని బటువి క మాఢ్యు. డని చూతురు పాండవు లింద అుండి యొ 

కునికి గడంగ 1లేర నిను గావంగ నే మన నేరు బు|తకా. 

1. గనునంతియ _ వీ. శ. మ. కొన్ని |త్రతులు. 2. నుతి శెక్కగ బాయక - గ. జ, 
బ. వ. లి. మెలుగ(మెలగ) _ ఊ. ఏ. శ. నంతసిల్లగా - హా. 

1. వయ్యు = చ, టట. ద.ప.వ.ళ,.ష. 2, (బౌఢు లేన = ఆ, లి. (పముఖ - 

డ. ద. ప. ల. 

1. సాము - ఓ. జౌ. క. వ. కొన్ని (పతులు. ౨. దీ విప్పు డిట్టుల చెనటి _ కొన్ని 
(పతులు; దీ విప్పు రణములో - ర. | 

1. నందడింప _ న. 

1. లేద _ కొన్ని (పతులు. 



893 

887. సీ. 

$86. ఉ, 

శీ89. వ. 

887. 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

ఈలోక "మెల్ల బాడిల్లును బోలె నై యున్నది నీవు లేకునీకి చేసి 

నీవు వేగమ *గండు నెటిసి బంధుల( (బీతి బొంద జేయుట గలవోలె నయ్యె 

జిష్షుని కొడుకవు కృష్ణునల్స్వండ పీ వరులచేం బడుట చోద్యంబు గాదె 

చెలువంపుమేనును 'జెన్ను మొగంబు నై యెప్పుడు పొడీనూ వె దింక( గుజ్జ 

యకట యు త్తర *యొప్పెడునది మనంబు 

దీని కెంతయు మెత్తన యేను నిన్ను 

వేండికొనియెద వచ్చి యివ్వెలందివంత 

ోదిపి దళుకొత్తుపల.కుల( చేర్చ వన్న. 

అల ఘుతవంబులం [బక టయాగమున్ మునీచోదెత (వత ౦ 

బుల మవానీయ దానముల బుణ్యచరి[తములన్ మవోత్ము లేం 

తలు రమలీయవి (శుతపదంబుల కే(గుదు రంతకంటె ను 

జ్వల మగుస ద తిం బడయు -వాస వపౌ(త పవితవదర్త రానా. 

అని బహు[పకార ంబులం బ౭వించు చున్న సమయంబునం జొంచాలీ యే 

శెంచి యిరు!గేల ను_్తరానుథ|దలం బొదివి తానును వారును నడలూనీ 

పుడమిం బడి వివశతం బొంది వికలా[కందనంబు సేయు చున్న నన్నారాయ 

ణుండను శోకసంకాపిశాంతఃకరణుం డగుచు నుచితవచనంబుల నయ్యు 

విదల ళోకంబు దొలగ( నెట్ట కేలకు నూగార్చి మగుడి పొండవులపాలికిం 

జనుదెంచె నప్పుడు ధర్మశనయుం డమా్మాధవధనంజయులను భీమసేనునిం 

గవలను నితరవరిజనంబులను నిజనివాసంబులకుం బోవం బనీచి కాను నభ్యం 

తరమండిరంట. నకు నరిగె గృమ్షండును జిష్ణుతోన తదియీసదన ౦బునకుం 

జని విమలజలంబులం గృళా చమనుం డయ యొక్క నివి _క్షప్రదేళంబున 

దర్భ శయ 8 గాంచి దాసి నచుతగంధ ప పుష్పంబుల నలంకరించి యాయు 

ధంబు లర్భించి చుట్టు నిడి కవ్విడి నం దుండు మని *నియోగించి నీవు నిళా 

1. కొడుక మాకొకండవ గురుబంధులను - ద. వ. వ. శ. లి. గడు నెరసీ = వ. వా, 

శ్ర. చూపవింకగు జ్ఞ - ఆ; చూవుదింక = కొన్ని (వతులు. 4. గుందెడునది = జ, ట. బ, 

5. దీర్చ = థాకూ. కొన్ని |వతులు. 

1. గెలంకుల = ఇ. ఊ. ఏ . ట. వ. 2. మందిరంబునకు = వీ. ళ. ప. కొన్ని [పతులు 

కీ. శయనంబు ద. ప. కీ, నియమించి _ చెక్కు (పతులు, 



ఫ40. ఆ 

ల40.. 

ఫ4బి, 

దోణపర్యము - ద్వతీయాళ్యాసము | 999 

సమయంబునం కేయుదేవపూజ యింతకు మున్న 5చేయ వని తలంపించిన 

నతండును బాద పతాళనంబు నుపప్పర్శనంబును నాచరించి తాను నిత్యం 

బును నడపు త్యంబక ఫఘూజనంబు తెజుంగున మాల్యాను లేపనధూపదీపవై_ చే 

ద్యంబు జనార్జనునకు సమర్పించిన నమ్మువోత్యుండు 3 కఈంళావించి యాప్ప్తు 

లగు'డౌ వారిక జనంబుల శ(న్మ్రహస్తు లె 7 చిక్రొని యుండునట్లుగా 

నంఘటించి యాసవ్యసాచిం జూచి నీవు సుఖని (ద "సేయు మేన "నీకు 

శుభంబు గోరియుండెదం బోయి వచ్చెద నని పలికి చారుకు ండు దోడ 

నరుగ నాత ఇ గేవాంబునకుం బోయి. 

గెజ్జయందు మేను నేగ్చి యర్జునకౌర్య 
చింత బలుక కుండి కొంతవడికి6 

ఖవ్విళించె. గురున్భపాలక జలశాయి 

దారుకుండు గొలిచి యూరేకుండ. 

. ఆనమఘయంబున నవ్వీటివా రలను దమయుల౦ంబుల నెవ్వగలు నివ్వటిల్లం 
న్న, యn qa రా 

గన్ను మూయక విన్న నయి యుండి, 

పీ అభిమన్యు డీల్గిన నర్జును( డధిక*ళో శావేశ మొంది సావాసికవృ త్తి 

నతిదుగ్భటం బ్రైనపతిన ీయిట్లులు వట్టునే కౌరవులు దీని నెట్టు లైన 
దప్పింపం జాతురు దర్పంబు ఢికవును "గల వారు నారి కగ్గలము గలరు 

కడుదెప్పరం బె బైనకార్యంబు వాటిళ్లె నెమ్మెయి. నిది నిర్వహించు వాండొ 

యకట కిడనములోన నాసై ౦ధవుని. జంప 

నబ్బేకన్న నతని కగ్ని సొరంగ 
వలయు నాత( డన్ఫత వాదిగా ర్డి క్కార్య 

మెట్టు లగునొ మనకు నేది గతియు. 

5. చేయు మని-అ. ఇ. శ. హూ; చేయవై తి వని, చేయవలయు నని - అని పాఠములు. 
రి. సంతోషించి - ఉ. ఖ. ఠ, వ. 17. శాచికొని _ పెక్కు పతులు; కొలిచి 

యుండు = 

t. కుండె = కొన్ని (పతులు. " 

1, రోపావేశ _ ఐ. వి. బట్టినవాడు మానుగా ొౌరవుల్ దీని నెల్ల = ఎ. కి. దివము 

లోన - ళ. వ. పెక్కు ప్రతులు. 4. కుండెనేని యగ్ని _ ఆ. క్. డీపని యెట్లు _ 
, ? , ౧౧౦ 

"క్కు (పతులు. 
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843. వ, 

44. క 

845. ఆ, 

846. క 

శీ47. వ, 

వశం. చ. 

శ్రీ మహా ము శీమదాం ద కారక 

అని వెండియు, 

మనచేసినమక్ళతంబుల 

వినుత ఫలము లెల్ల నెల్లి వివ్షాచ్చు(డు సీం 
యm య 

ధున రేం దు జంపునట్లుగ 

1వానరి యొదవవలయు నని ద్భఢో డిం బలుకుచున్ . 

అ(గపు న్తకంబు లర్చించి చూచుచు. 

బరమనియతిమై నువ! శుతులకు 

బోవుచును శుథంబు లావహీంచుటం గాంచి 

చెల(గి యొండొరులకుం. జెప్పి కొనుచు, 

గురునట్టి వారు పదివే 

వురు గాచిన నెల్లి నై ంధవుని కబగలిటిలో, 
బొరిగొనునట్లుగ నరునకు 
వర కమిండీ వేల్పులార వారనీకరుణన్. 

అని పార్టించుచు దై వంబుల !కేటికోళ్లు నిరూపించుచు మజియు బహు 
(వకార౦ంబులం బలుకుచుండిగి రాతి సాలం జనిన మేలుకని దామోగరుండు' 

కిదారకు నాలోకించి. 

(ీళ్ళత్తుండు దాడవతో నథ్గను (వళిజ్లాబివయంజు లౌ నవాత్తూందులం 
అ జో చో రుం 

గా) సవ డు ce 

సం_7.06 _ 27 

నరు డిటు లాడునే నృవగణంబు వినంగ జయింపవచ్చునే 
*గురుకురునేనలం దరణి |గుంకకమున్న *తలంపం జాల దు 

1. నొనరింవగ వలయునని దృఢో_క్తి = కొన్ని (ప్రతులు. 

1. మాపటిలళలో ఎ ఊ. వ. వ, మొనగుడు ఆ, ప. వ. శ. వ మీరే = ఓం 

కీ, కణకన్ = అ. 

1. కెదురుకోళ్ళు ఆ. ఉ. ఊ. కొన్ని (పతులు; “కేడుకోళ్ళు_రు. వ; వేండికోళ్ళు = 
ష; కెత్తికోళ్ళు = ఇ. ఓ. భాకూ. త. ల, చారకు = పెక్కు (పతులు. 

1. గురుతుగ వ్వైంధవున్ దరణి ఎద. వ. క. జయింప = అ. ఉ; శిరోంబ్బుదుంప = వా, 



(01) 

8496. క. 

850 క, 

ఫ51. ౩, 

ఫీల్2, క, 

840, 

860. 

£61. 
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_స్తర మిది యాత డీ పతిన దప్పక యుండగ: దీర్చునట్లుగా? 

కిభొరయక యున్న దుర్భశల బొందనె పాయనినిందం గుందనే, 

కడు( గూర్తుం గవ్వడికి 1న 
య్యొడలు గలుగ చేను |బదికి యుండుదుం గా శే 

కాడి బదుకు నాకు నాతం 

జఇడలిన నప్పార్ధుం గాతు చెల్లి విధములన్ , 

వాలో నగ మర్డును( జే 

నాలమునం దతని కగుట ీయరుదే యొమ్మై 

(వాలెదెనో రిపు లెట్టులు 

గూలెదరో చూడు నాకు గురుబల మెదురే. 

ఎల్లి ీ సచరా చరము లగు నెల్లభూత 

ములను కీనాదగు నేర్పును బలము ఖాండు 

కీశనయులకు నేను గూర్చుటయును నెలుంగ 

వలయు చారుక *మేచెదం గలనిలోన, 

ఇను డ_నమింప కుండ(గ 

మును సై ంధవు( కేజంపువా(డ మునుకొని పరు లే 

చిన 2జి త వధపిహారం 

బున నప్పుడు రౌ[దరసము పొడ  వేర్పణతున్. 

లీ. బొరలక యున్న = పెక్కు (పతులు, 

1. నే యొడలు = గ. జ. బి. 

1. యరిదియె = ఆ. ఈ. ర. ల, కొన్ని (పతులు, 

1. సమురాంగణంబున = ఉ. ఈ, వొ. ది. జూడంగ గురునై న్యముల గలంచి, యంధ 

పతి సుతుల్ నివ్వెరగందుచుండ, చెలగి బొలువువరి యిచ్చెద గలనిలోన = ఊ. ఏ; 
జూడంగ గురు నై న్యముల గలంచి యంధపతి సుతుల్ నివ్వెరగందుచుండ, చెలగి బలు 

పారి యేక్చెద కలనిలోన = ఐ. లి. యేర్చడ గలనిలోన ౬ ద. శ. షు యెంచెద 

గలనిలోన = వ, 

1. దునుమువాడ = చెక్కు. (ప్రతులు. 2. తీవవధ-౪ఇ, గ. జ. ది. శి. వేర్పడగన్ = 

కొన్ని (పతులు, 6 
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రీక్లి. ఉం నె ౯ధవు6ల డొక్క. డేల యని. జావకిపోవ(గ నేరు రెట్లు గ 

లీర్డీ వ, 

లీక్. చ, 

58. వ. అని 

a 

'రాబ్రింధుండు గార వేశ్వరు(డు నందటు దమ్ములు చెల్లకిమి త్రు లున్ 

బ- ధులుం దోడు వచ్చిన నృపాలురు బాండవకీ ర్తి సర్వది 

కింధుకదంత కాండముల( 'జెందంగ6 జేయుట శేను శబూనంగన్. 

అది ;క్రమంబునం జూచెద వెల్లి నీవు మనయరదంబు వన్ని శై బ్యనుగ్లీవ 
మేఘపుష్పువలావాకంబులను గనకమణి రూలి కాలంక్ళత ంబులం చేసి పూన్ని 

గరుడీధ్యజంబు సంఘటించి చ క్రగ చాశార్ల పముఖాన్రక న్రంబులు ద దగు. 

తెజంగున నునిచికొని మైమలువు దొడిగి రమ్ము పాంచజన్యీరవం బాక 

౦చినవ్పుడ వేగంబు యెయిదోకొను మనిన విని చారుకుండు, 

అలఘువిచార యట్ల తగు నప్పని సేనెద నంత 'నీయంగా 

వలయునె యెక్వ రక్కడ నవార్యులు |గీడికి సారథిత్వముం 

దలకొని నీ వనూనళుభదం బగువర్తన మాచరింప నీ 

కిని. పును బార్జు చాలుటయు చేడు గదా భువనం కి బెటఖింగెడున్ . 

సపినయంబుగాం బలికి దనుజమర్షనుతమకంబు వారించె నంత *"ంచ 
జన్యర వాభిజ్ఞానంబు సవిశేవషంబుగా నతనిచేత వినికొని తత్కాలంబున 

నాలంబులోనికి నరదంబు గొని వచ్చెద ననియె వెండియు వామదేవుండు 

సూతునితోడ సముచిశసల్లాపంబులు సేయుచుండె నంత నట వీభత్సుండు 

|పిశిజ్ఞో తాహాంబు నిర్వహించుతెజుంగు దలంచుచు చా మోవరకృతస్థ్రండిల 

- శయనంబున నుండి ళోకని|దావివశుం డయ్యె నయ్యవసకంబునం గలలోనం 

గృషఘ్టుం డతనిపాలికిం బోయిన నాతండు భక్తిం (బత్యుజ్ఞానంబు సేసి తన 

యున్న చనెజ్జ యిచ్చి తొలంగి నిలుచుండ నమ్మురారి యాసీనుం డై యుండి 

యతని కి ట్లనియె, 

1. నిల్వగ - ఈ. మ. 2. భృత్యులున్ - ఈ. వ కి. బూనినన్ - కొన్ని (పతులు. 

- 1. వైవ్య మ్యుగిని = భాకూ. శ. వ. వెక్కు (ప్రతులు. ఏ. ధ్వజంచెత్తి - కొన్ని 
(పతులు. శి. నినదం - పెక్కు [వతులు. 4. కొమ్మనిన _ ఇ. ఊ. ఏ. ఐ. 

ఓ. తగ _ కొన్ని [పతులు; యగు _ల. 2&2. నిలువును _-ఎ. ణ. వ.శ. 2. జెరుం 

గుటల్ _ న 

1. సోంగి - ఊ. వ. i 
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857. క. వగపున కెడ యీకుము' నె": 

శీరర. వ, 

859. క. 

860. క. 

861. 

867. 

859. 

860. 

861. 

వ్వగ( గుందినమానవుండు వె రులచేతం 

"డెగుం గాని తనదు కార్యము 

దగ నొనరింపంగ లేడు తగునే వగవన్. 

అనిన విని యతం డతని కి ట్లనియె. 

వగ పింక్ నెన్న (టికి దగ్గు 

మిగిలి |పతిన పూరగింప మేకొని చనునా 

ముగ౧టిమి కీలావు మానుట 

ఆగవే గురుకకు నతండు దానికి బూనన్. 

1. నతనయనహిత మడ్డము 

ననుదెంచుజనంబు చిల్లునె ంధవుండు బలం 

బున కెల్ల వెనుక మనికియు 

' మనమ. నం కీదలపోయ కివగపు మానునె నాకున్. 

అటి త్యత్హైర్ధునుల న్నవ్మమందు. గై లానంబనవ వోవుట్ = 

పం, 7_57_.24 

£08 

అనిన నచ్యుతుం డది యట్టిద కాదె యని పలికి తదీయహిళార్చి యె 

ంయుపాయంబు విచారించి యుపస్పర్శనం జాచరించి తూర్పు మొగం కై. 

యుండి యణ్విజయు వీతంచి శూలపాణికిం బరమసాధనం బై నపాశుపతంబు 

నీకుం క బస్ఫుటపగజ్ఞానం బయినలీవు జయ దథవధం బవశ్యంబును కె-దేయుదు 

1. ార్యకృత్యము = ఎ. ఓఒ. ఖ, చ. వ..ళ., 

న్నే 

1. దనుమిగిలి . ల. శ. కర. వ. "పెక్కు_ (పతులు; నగు మిగిలి -న.ప.వ,. 2. మగ 

తనము =ఎద.ప.వ. శి.నలవు = ఊ.ఏ.ఓఒ. ఖ. శ, త గదగ్గురునకు = ఊ. ఎ. 

ఏ. త. 5. తలకొనునేలా _ దానికపూనన్ స. ళ్ళ. 

1. ఇనుతేరి రయము నడ్డము =ష. చెక్కు (పతులు, 2. బెట్టంగ, బుట్టంగృ బట్టంగ- 

అని పాఠములు. 'లి. వగలు = కొన్ని (పతులు, 

1. యుపాయంబు విచారించి _ వెక్ట్కు |పతులలో లేదు. 2. బరమమం|త పరిస్సుట 

పరిజ్ఞానం జైన = జౌ. 8. జేయంజాలుదు వమ్మవ్మోన్త్ర = కొన్ని (ప్రతులు, 



868. వ, 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 
క ॥ 

వమ్మవో స్త్రంబు కలిమి సమం త్రకముష్టిక స్థానకవిజ్ఞానంబుగా' (గొత్త సేసీ 
కొనుట మేలు తదర్ధంబుగా నద్లేవుం టి _తంబున నిరిపి సభ కి కధ్యానంబు 

చీయు మనవుడు. గిరిటియుం గృళాచమనుండును భూసమానీనుండును నై 
పర మేశ్వరన్మరణతత్సరత్వంబున నుండి కృష్ణుండును చానును గగనంబున 

కగయుటయు నతండు దనవలచేయి వట్టికొని చనుదేరం *దా రిళువురు 

ను _త్తరాభిముఖు ల్ పోవటయుం గాంచె నవ్విధంబున వారలు చారణసిద్ద 

గంధర్వసేవీతం బై నపథంబున వివిధవిశేషంబు లాలోకించుచుం బోయి 
చే_లాసంబు గని యందు సరితృరోవరనుందరంబును బువృలతాీభూమిశం 
బును రమ్యతరుసం తాన కాంశంబును నయిన కుబేరవిహారస్థానంబు నూచు 

చుం జని చని చాని కనశీదూరంబున మహానీయకుణి మయం బయి తేజరిల్లు 

మవోమందిరంబు సొచ్చి యచ్చట: |బమథగణపరివృతుండును జార్వతీసహి 
తుండును (బద్యోతనసవా సవళావిళాసమానుండు ను దివ్యో _త్తమసేవ్యమా 

నుండును మవోముని పస్తూయమానుండును నప్సరో"జనసంగితమంగళ 
మహితపురోభాగుండును నై "పేరోలగంబున నుండి శోభిల్లు శంకరు దర్శించి 

న|పణవోచ్చారణంబుగా దండ పణామంబు లాచరించి యున్న నన్నరనారా 

యణులచెనం (బసాదమందస్మితసుందరవిలోకనంబు లొలయ నయ్యిందు 
ధరుండు మధురస్వరంబున ని ట్లనియె. 

స్వాగత మేమీ యిద్దణ 

యాగమనంబునకు హేతు వగుకోర్కి జయను 
'ద్వేగంబున నెఆింగింపుండు 

వేగమ యొడంగూర్తు నెల్లవిధముల దానిన్, 

అనినం వీత చేతమ్ము లగుచు నుత్తితు లై లలాటంబుల నంజలిపుటంబులు 
ఘటించి నిలిచి వాసు డేవార్డునులు దమచి_త్తంబులు భ క్రిరసంబున జొ త్తిల్లు 
చుండ, 

4. డారిరువురు _ ఇ. ఈ, గ, జ. వ, శ, వ. ళ; వారిరువురు - వా, క్. తులై గగన 
గమనంబున ఎగ. జ. బ. క. శోభితంబును ఎ. 7, గణ. - కొన్ని [వతులు. 

$2, 

868. 

1. యునుద్వేగంబున 1) _ కొన్ని |వతులు; యునుద్యోగంబున - ఎ, ఏ. చ. ద. 
ర. హ. 

1. చేతస్కులు .శానందితు లై _ ఊ. ఎ. ప. 



లీరికీ, చ. 

శీరిర్, కం 

8668. క. 

867. ౪. 

868. వ. 

864. 

865. 

866, 

867. 
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రవిశశివహ్ని లోచన సుర | పతీవీరవిమర్షీన కమా 

భువనీమయాశ్మ కా థభుజగభూషణ పోషితభ క్ష సంయమి 
_స్పవనకథాశివధానపర దర్బకదర్పవారా నిర_స్తసం 

భవమరణాదివై కృత యపాం గుణాగుగాదోష.వర్థి తా. 

జగములు గలిగింీప(గ నవి 

దగు*వర్డన మొంద నిలుపం దణీతో చానిం 

దెగం జేయ నీవ నేర్పరి 

వగుట [శుతులు సెప్పు నిర్మకిలాద్భుతమూ ర్రీ. 

(పకృతి యనః కబుకుషు. డనణా 

వికృతు అనం బరగుచున్న వీనికి నెల్లన్ 
య 

సకలాత్శ్మక వీవిభ వమ 

కియకృతి మాధార భూత మై యుండు శివా. 

అవ్య క్త మ ప్రమేయము 

సువ్య క్త మనాది ]ేభ క్రిసుగమ మగమ్యం 
బవ్యయము (తిలోచన నీ 

దివ్యమహిమ యాగ మోప దేశము రుచా. 

అని మజియు ననేక పకారంబుల నవాజ్మనసగోచరుం డగునప్పర మేశ్వరుం 

(బప్తుతించి రప్పు డచ్యుతుండు పార్జునిం బాళుపతం బర్ధింపు మని కజపిన 

నతం డవ్వరంబు వే(డుటశకై_ విశ్వేశ్వరుం దప్పక చూచి తాను మున్ను 

ముకుందునందు సమర్పించిన నిశాసమయపూజా [దవ్యంబు లగునూల్యాను 

1. విభమా = ఆ. ఇ. ఓక మయ. వ.హా; విక్రమా - కొన్ని (పతులు; న|కియా. 

చ.ట ద.ర. 2X, శీవాత్శ కా వ. లి, విధాన _ కొన్ని (పతులు. 

1. పను = కొన్ని (పతులు. 2 వర్ణన = ఇ. ఉ. ఐ. క. వ కొన్ని పతులు; వర్తన = 

వొ. శి. లావ్యయ = ఊ. ఎ. ఏ. 

1. బుధులనంగా గ. జ, బ. 2. యక్కతి సమాధార(న) - అ, ఆ, ఇ. ఈ, డీ. 

ఊ. ల. కొన్ని (పతులు. 
9 

1. భక్త, బుద్ది, వస్తు = అని పాఠములు. 
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869. శే, 

870. వ, 

871. క. 

శీ72, వ. 

868. 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
షష. 

లేపనంబు లద్దేవునిదివ్య'చేవాంబు::0 గా*ంచి యచ్చెరువంది యమ్మురవాఠళ 
పురవారులయేకత్వంబు మనంబునం గొనియాడి దేవా భవదీయ*దివ్యా 

(న్రుంబు దయసేయు మని విన్నవించుటయు భ_క్తవత్సలుం డగుీశ కి 
నాథుండు గృష్టు లిరువురను దరవోసంబుతో నవలోకించి, 

అమృతమయ మగునుల్ల పచ్మాకరమున 

నాదుబాణాసననంబు జాణములు నున్న 

యవి ద్భఢ[వతులార పీ రచటి కరిగి 

వాని బెం డిచ్చటికి నని యాన తిచ్చె. 

ley ట్లను[గహించిన6 జిత్తానువర్తనతత్పరు లగుతత్పరినరవర్తులు గొందలు. 

దోడ్కొనిపోవం బోయి పరమమును లగునన్నరనారాయణులు క తిణాయన 

ని ష్టం బై నయ ద్దివ్యసరస్సునందు., 

నాలుకలు శేగోయుచు విష 

జ్వాలలు నిగుడంగ ను గసర్పద్వయ మా 

ఫీలాకృతి నుండగ వి 

ట్టాలోకించి జని తాద్భు తాతకు లగుచున్, 

అవ్వీధం బద్ధివ్యా(న్రువిలానంబుగా నెణింగి పొద [వజాళనోవస్పర్శనంబు. 

లాచరించి యమ్మహోరగంబుల కేకుపస్థానంబు సేసి వేదవిదు లగునమ్మవో 

తులు నియతాత్ము లై. శతరుద్రీయంబు జపియించుచు నపమేయవభా 
వుం డగుభవునిం దమభావంబులలో నిలిపికొని యుండం దదీయానుభావం,. 

బునం జేసి యాదందళూకంబులు ముందటిచందంబు విడిచి విల్లును నమును 

నై యున్నం జూచి యానవ్యసాచియు శారియు సమ్మదంబునం బొదలి. 

వానిం బుచ్చుకొని వచ్చీ శంభుసన్ని ధిం బెట్టుటయు. 

1. మవోన్హ్రంబు - పెక్కు ప్రతులు. 2, భవానీనాథుండు = ఇ. ఎ. ఐ. 

క్షే నల్లపద్మాకరమున = ల, పీ శ, వష, ళ. చెక్కు (పతులు. 2. దృఢత్వ మహిొతు 

లార యచటి = ఉ. ఠ. 

1. అట్టానతిచ్చిన _ ఇ. 2. |త్రినయన _ వీ. కొన్ని (ప్రతులు. 

1. గోయుచు _శ. వష. కొన్ని [వతులు. 

1. నుపాసనంబు నేనీ _ గ. జ. బ, 
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878. జే. నీలలోహితవర్దుండు బాలు డొక్కు 

(బవ్మాచారి ఓమవోబలభవ్యమూ ర్తి 

వారునిపార్శ్వంబునం దుండి యలిగి యాశ 

'రాననము వుచ్చికొని శర మరి నమర్శి. 

84. వ. తెగ వాపుటయుం దదీయస్థానకంబును ముష్టి పకారంబును 'నేకా గదృష్టిం 

ఖా 

గనుంగొనుగాండివికి మన్యధమథనుండు మం[తస్వరూపం బను[గహించినం 

బరి గహించి. 

875. క, పురవారుం. డనుమతి సేయంగ 

B76, 

శ77, 

878, 

875, 

876. 

877. 

శరము శరాసనము దివ్యసరసిన యిడి య 

న్నరు(డు సనుదెంచి యాళం 

కరుముఖకమలంబు తెలివి గాంచి ముదమునన్. 

వ. తనకు నరణ్యంబున నయ్యీళానుం డిచ్చినవరంబును ద త్కాలసందర్శన 

(పకారంబునుం దలంపించిన 'నెజింగి యిప్పశుపతి యతని-వె 6 గరుణార్జం 

బగుకటాకవీకణం బొలయ నది యట్ల కాక దానికి నన్యథాశ్వంీలు గలదే 
యనియె నప్పుడ ప్పాశుపశా(స్త్రంబు( (బస్ఫుటంబుగా. బడసినవాం డై 

పార్థుండు పులకవటలపరికలిత దేహుం డగుచుం దనయుత్సావాం బ|పతి 

హతం బయ్యా ననీ మనంబున నిశ్చయించెం. దదనంతరంబ. 

. భవులిచే సాదరానుడ్హ వడసి lg 

ఫల్లునులు వలువమూా అబు. దత్సదయుగంబు 

క ఫాలములు సోంక6 (బణమిల్లి బవులరోమ 

వార కిసంభృతగాతు లె యరుగుదెంచి. 
మి శూ 

1. మవోఖీలభవ్య ఆరి; మవోద్భుతభవ్య = జ. బి. 

1. అరువు _ మ. 

1. బేల యగు ననియె న. ° 

1, శా ర్ట = పెక్కు (పతులు. ౨. ఛావమున సోక _వ. లి. సం|భ్రమ - ఎ. టబ? 
a 9 

నంపద = మ. 
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876. వ. నిజకివిరంబు సొ తెంచి రవ్వీధంబున నర్జునుండు గల గాం గృష్హుండు 

దారుకుతోడం దగుమాట లాడుచుండం చెలతెల వేగ? నది యాధనంజయ 

స్వప్నాంతసమయం శై సంఘటించె నని యిట్లు సంజయుండు సవ్యసాచి 
యంతర్వ _ర్తనంబు తెజుంగు ధృతరాష్ట్రున శకెటింగించె ననుటయు, 

879. క. మునినాథ దేవకీనుతు. 

డును సం[కందనతనూజుండుం బూనినయా 

పని యెమ్మెయి( గడశతఅనొ 

వినవలతుం 'దేటపజుపవే పరిపాటిన్. 

880. వ, అని యడుగుటయును. 

881. చ. లలితచతుర్ల ! ళాఢ్యక మలక్ పనవ| పనరత్సరన్య తీ 
విలీసనోసౌరభోద్గమీని విష్ట మవోమహిమాభిరామేే 

వలీసు ఖతానుభూతిమయవై_ భవిసార జగ జ్జ నిస్ట త్రి 

(పళయవిధాన కేళోపరిపాటివికన్వర నిత్యభాస్వ రా. 

లీరల, క, వాదయసర సిరువా! మధుపా 

స్పదవివ్భాతిని శేష నివాతపాపోన్నేషా 

వదనీసము ద్థిత వేదా 

మదవదసురవారణకరణమం | తవినోచా. 

శీర. మాలిని, ము నిసముదయమవ్భా'చ్యా మూలవిచ్యా!నవచ్యా 

వినమదమృత వృ పీ విశ్వలో కై కదృ్భష్టీ 

కిమననసుగమమూ శ్రీ మంశతరూపకి పకీ ర్రీ 
జనిమృతిభిషగాక్మా శళ్వోదావ్లోవవర్శా. 

గద్యము. ఇది (శ్రీమదుభయకవిమి త్ర, కొమ్మనామాత్యపు త్ర, బుభా౯ ధన 
విరాజి తిక్కనసోమయాజి పణీతం బయిన (శీ,మవోభార తంబున 

(దోణపర ఉంబునందు ద్వితీయా శ్వాసము. 

$81. 1. శాఢ్య = ఇ. ఊ. క. ద.న.వ. ది. [వకర = 'ెత్కు (పతులు. లి. సితసౌర 
భోద్గమ = ఆ. గ. ప. బఐ- య.వ. క సౌరభోర్గతి = మ. శ. వివేక = ఐ. జ 
౪. 6. సుఖిశానుభూతి = వ.వా. "౯. ధామ ఎర. వ, న, ళ. కొన్ని [వతులు. 

8&8, పరిపక్వ = ల. 

కరవ... “1. మధురాన్నద ౬ చెక్కు [వతులు. లి, సముద్గతి (మ) = కొన్ని (వతులు, 

ఈ. 1. వపద్యా -లఅ.ళ.మ. కొన్ని (వతులు. 2. మనసిజనిభమూ రీ = ఎ. ఆ. హా. 
వీ, [పవరర్తీ = ఆ. ఇ. ఓ. మ.న, 4? చానందమార్తా = ఈ; చానందవర్తా = న. ఇ. 
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క క శృకమ్యకా [దివరపు 

(త్రీరమణీయత్వ సుభగదివ్యవిలాసో 

దార వనమాలికోరగ 

వోరపరిష్కారీసార వారివారనా ఛా. 

అభి అద్ధనుంయు నిజన్నరవ్న వ్య) తాంతంభు ధర్భావాదులతో నౌవ్నుడు $2 

నం, గిరిం! 

8. వ. దేవా వై శంపాయనుండు జనమేజయున కి ట్లనియె. 

8. ఆ. పార్టుం డిట్లు |పతిన 1వట్టిన నది నిర్వ 
© యలు ౬ 

హించుపనీ కి. గృమ్షం డీ: ఏధమున 

క్పె+ని రాతి కియన్ని పోకల బోవుట 

విని విచిత వీర్యతనయు. డుళీకి. 

తీ కొ, ఇమ్మైయి వేగిన బాండవు 

లెమ్మెయి( గార్యంబు నడపి రజీ(గింపుము చీ 

1. (శ్రీరమణీ నగవరపుత్రీరమ-ట. అ. వ. &. రమణియ్యాంగ శుభగ ఎఊ. ఎ. వ. 

లీ. భరణ =టఉ. ఠఈ. 

1. బలికిన = న. 2. బొదలి - వ;బొరలి = ద. శీ. యిన్ని = పెక్కు (ప్రతులు. 
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॥ నో 

_త్తమ్ము గలంగాడు సంజయ 

1 నా - త్స నమ్మితి నగ్గురుఃడ. గ*చెనా మిమ్ము ననీన్ 

ర. వ అని యడిగిన నమ్మహీశ్వరునకు 1సూతనూనుం డిట్లను నట్లు (ప్రభాతం 
బగుటయు, 

6. క, వందిజకతుములముల యా 

1నందితమా గధ సుగీత నాదంబుల వ 

స్పందితపాఠ కకీర వముల 

(క 6దున ధరజుండు మేలుకనియె నేం చా. 

. "అట్లు మేలుకని గగుతెఅంగున మజ్జనశాలకుం జని మంతపూతంబు లగు 
జలంబులు సముచితకపరీశారి కాజనంబులు గన కకలభధొత కలశంబులం దేర 

గృతస్నానుం డయి లఘుధొళాం బకపరిధానంబును బరిమళబపహుుళాంగ 

రాగానులేపనంబును సురభికునీమమాలికా భరణధారణంబును నాచరించి 

చేవార్చనంబు దీర్చి యగ్ని కార్యంబు నిర్వ_ర్హించి కశ్యాంతరంబుగ్నకు వెడలి 
| విపనీకరంబులకు 'భేను ప్రక రంబులు6 గాంచనసంచయంబులు వ్యన్త్రవిసరం 

బులు మణిభూషణపుంజంబులుం జిత్తరీబు రంజిల్ల నొనంగి తచాశీర్వా 

దంబులు గ్రైకొనుచు 'నేనుంగుమొగసాల గడచి యాస్టానమండవంబునకు 
వచ్చి, " 

ర. ఈ, ఉదయధరణీధరంబువై నొప్పుదివస 
నాథు నెనయుచు సింహాసకంబుమి(. ద 

త్త 1. నమ్మిన యగ్గు _ ఓ.త-.ర; నమ్మితిర(మాగ్గురు _ కొన్ని పతులు, 2. మిము 
మీ a 

వాజిన్ _ ఆ. జ. శ. ర; మీము బోరన్ - ణ. 

ర్. 1. నాసూత _ కొన్ని |[పతులు; నూతనందనుం - కొన్ని ప్రతులు. 

6. 1. నందన ౬ కొన్ని (పతులు. 2, జనముల = కొన్ని (పతులు. 

7. 1. మేలుకని - పెక్కు ప్రతులు. ౨. చారకా = కొన్ని (పతులు. - లి. కలధౌత = 
కొన్ని వ్రతులలో లేదు. 4. మమాలికాచరణంబును _ వ. న; మాభరణ ధార 
ఇందును _ కొన్ని |[వతులు; మాభరణంబులు బరమాభర ఆధారణంబును - కొన్ని 
ప్రతులు. క. లు గడచి-ద.వ. వీ కమ. స. కి. బులురంకి- కొన్ని పతులు. 
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12. 

12, 

క్ 
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బొలిచె లీలావతీక రక లితచామ 

రములు వొలయంగ నుచితజనములు గొలువ, 

కొలు వున్న సమయంబున దౌచారికుండు వచ్చి 'దామోదరుండు వచ్చె నని 

'యెతింగించిన నవ్విభుండు వేగంబ త|త్పచేశంబు నడపు మనిన వాం డట్ల 

చేయ శనమ్మహోత్ముండు పీతి 'నేశెంచుటయు నుచితాసనవిన్యాసంబున 

నళ్యాదరముఖవికాసంబున నతనికి సత్కారంబు సేసి గారవించి తజాననం 

బాలోకించి యి ట్లనియె. 

జ్ఞానములు డెలివొందం 

గా నత్యతంబు నుఖముగా నిం|దెయసం 

శకానంబు (పసన్నము. గా 

నీనిశకిళుభవృ త్తి. గడపితే మధీమథనా. 

అనుటయు "వారి ధర్మతనూ 

జునకిట్లను (బీతి నిన్ను జూడంగ నెపుడున్ 

జననుత ళోభనములు నా 

కికనూనములు కారె దీని నడుగంగ సేలా, 

అని పలికె నట్టియెట ఫీ మనకు లవవా దేవులును సాత్యకి చౌవదేయఘటో 

త్క_చులును భాంచాలమాగ్స కేకయులును మజీయుం దగువారుం జను 

దెంచి సముచితంబుగా. (దివేశించి యుధిస్టి రునకుం భబెడనూపి యతండు 

నీయోగింవ నుచితాసనంబుల నుండిరి సాత్యకీం గృష్షుండు నిజాసనంబున 

నునిచికొనియెం దదనంతరంబ *యెల్లవారలు వినుచుండ నన్నరపతి 
నారయణున కి ట్లనీ యె, 

1. కమల = ఉ. ఠ, 

1. దేవా చామోదరుండు ౬ ఒ. ఓ. జొ. త. 2. నమ్ముకుందుండు-కొన్ని (ప్రతులు. 

1. జ్ఞానములు లివి నొందంగా- పెక్కు. (పతులు. 2. నిశి*సెక్కు [వతులు. క, నుఖ 

వృత్తి _ ఉ. ఊ. ఏ. ట. ఠ. డ. సుఖనిద్ర = ఈ, కొద, కీ. వైరీ=ణ. 

1. ధర్మతనూజుని గనుగొనినను లీతి జూడగల్లుట చెపుడున్-ట, బ. వ, లీ కనుకూ 

లము గాక - మ. య. ర; కనూనములు గాక దీని - చెక్కు. (పతులు. 

1. యెల్లవారలు = వ; వారలు = వా. 



శీలి 

18, 

14, 

16. 

16, 

17. 

18. 

14, 

16. 

16. 

17. 

శ్రీ వమదాంధ మహాభారతము 
ల్ 

. పంకజనాభ మాపడినపాటులు రాజ్యము గోలుపోకయుం 

గింకకు మూలమె కడగి 'గెల్పు కిరీటికి. నీందలంచి యీ 

వంకకు 1 వాలి భ_కజనవత్సలత ౯ రథచోదకుండ వై 

తింకిట మమ్ము. ిగావు మని యేటికిం త-ఇసష్పంగ మాటిమాటికిన్ , 

. అర్జునుపతిన చి త్తంబున శనిలుపుము దుఃఖామర్శ మహవోర్ల వమగ్నుల మైన 

*మమ్షం ీదెరంబు "నేరుపం చేపవు నీవ కావె యనిన విని యచ్యుతుం 

డతని కి ట్లనియె, 

. విను నేం డరుము, కేడన్యనై న్యముల నుర్విం గూల్చుచుం | బేతభూ 
జ యా a 

తనికాయంబులు మాంసభతణము ర కన వ్రరపానంబు. జే 

సి నలిం |గాలంగలీ గీడ సల్పు నిను మెచ్చించుం దుడికా నై ౦ధవుం 

డనువానిం దెగటార్చి 'పేర్చు రిపురై ర్య కేపణాటోపతన్ , 

. (కోధళోక!జ్వరలిముక్తుండ వై శాంతిం బొందు మనునవసరంబున ధనం 
జయుండు వచ్చి ధర్మనందనునకు *( మొక్కి నిలిచినం జూచి యతండు 

సంతసంబున 2ముద్టితుం డై ౌంగిలించుకొని దీవించి కిదరస్మితరుచి 
రాననుం డై. 

. గెలుపు స ధునము నీకును మెయి. 

దలకల కీమనుచాయ దోశె దై త్యాంతకుండుం 

1. వచ్చి _ ఉ. ఊ. ఏ. ఐ. ఈ. లి. [బోవు మని _ ఆ. జ. శి, జెవృను -వ. ద. ర 

1. నిలిపి దుఖా _- ట. బ.వ. 2. మమ్మిం దర _ర. లె. ఛారంబు - ఖ. గ. ఆఅ, 

వ;దరి జేర్వ - అ వా. 

l. డొల్ల. గ. జ. బి. ర.వ. 2, సీత = కొన్ని [(వతులు; స్వేద ఎర. చ. కీ. గేలి = 

ఖ. వ. వీ. ళ. షు; [గీడ సల్చి _ పెక్కు (పతులు; [గీడ సల్పు = వా, 

1. జర - కొన్ని [ప్రతులలో లేదు. 2. (మొక్కినం జూచి = ఖ. గ.వీ. లి. మంద 

నీశ్రత - ఓ. జ; ఆదరసిత - ఘ; సాదరన్మిత - వ; దరస్మిత వదనుండై - ఖ. గ. 
చ, ప్. జ్జ 

1. దృఢ మగుచు నీమెయి = గ. జ. బ. వ; [ధువము నీ(కికమ్మెయి -మనమ.ల. వీ. 
కొన్ని (పతులు. 2, యను, ని - కొన్ని (పతులు. 
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చెలివెంది యున్న వా! డని 

పలికిన నావిభునితోడ. భార్గు(డు నెమ్మిన్ ॥ 

, 'చేవరకు నధికభ [దమ 

యీవనుదేవమతుకరుణ నేన త్యాళ భ్ 

'ర్యావహము'€ గంటి నది వినం 

గావలయును బంధుమి త్త, గణసహితముగన్ ॥ 

అని పలికి 'న్వప్నంబున ఫొలలోచనుకివలనం బర మోత్కర్ష రీబు వడసిన 

"తెజుం గేర్పడం జెప్పిన నతండును గొలువువారును విస్మయ ప మోదంబు 

లతో వృషభధ్వజు నుద్దేశించి నమస్కరించిరి తదనంతరంబ యన్నరపతిచేత 

ననుజ్ఞాతు లయి యాసకలయాధులుం బొంగి సంగరసన్నా వాంబులు 

మెఅయ వెడలిరి కృష్ణార్ణునసాత్యకులు నతనికి నభివాదనంబులు సేసి 

సహర్ష ౦బుగా వెలువడి యర్జు నావాసంబున కరిగి రందు( గృష్షుండు శరథంబటు 

వన్ని కె (తంబు లగుమం | తంబులు క్ పయోగించి యుజ్జ్వలంబు సేసిన నది 

జాలభానుండునుంబో లె. దేజోమయం బె వెలుంగుచుండ సమరన 

న్నద్ధుం డై ధనుర్భాగవాణి “యె యర్జునుండు వి|పాశీర్వాదంబులీతో 

నమ్మ హనీయస్యందనంబునకుం |బిద&ిణంబును |బణామంబునుం జేసి 

యారోవాణం బాచరించి మేరుశిఖరంబునం బొలుచు భాస్కరుని భంగి 

శోభిళ్లె. గృప్పసాత్యకలు నొగలను నతనిపిలుందను గూర్చున్న నాఫల్గునుం 

డు బుధశు(" సమేతుం డగు చందుచందంబున 9నొచ్చె నట్లొప్పి వారు 

పుణ్యపాఠ క రవంబులును వందిమాగధధ్వనులును వినుచుం జని రప్పుడు 

దమకు విజయ|వదంబులుం గొరవులకు విపరీతంబులు నై నగంధవావోది 

10నానానిమి_త్తంబు లనుసంధించి యాసవ్యసాచి సాత్యకితో ని ట్రనియె. 

1. నిది యొక యాళ్ళ - ఇ. కె. ణ. 

1. స్వప్నంబున - "పెక్కు (పతులలో లేదు ౨. కరుణవలన _ కొన్ని (పతులు. 

రీ. బగువ (శర ంబు వడసిన = కొన్ని (పతులు. 4. స్యందనంబు = ౪. 5. పఠియించి 

యుజ్జ్వల - వ. 6. యగు నయ్యర్జు _ "పెక్కు (పతులు. 7 ర్వాదంబులతో = చెక్కు 

(పతులు; శ్వాదనాదంబులతో - వా. ర. తో వచ్చి యమ్మవా - పెక్కు ప్రతులు. 

9, నయ్యె నిట్లొప్పి పుణ్యపాఠక య కొన్ని (పతులు; నొంచదె నట్లొప్పి - గ. బ. హె. 

10. నానా శుభ వ. వ. 1. కృష్ణానుజులతో ఎన, 
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ఉట ఆర్జునుయు నొత్యూతీని భర్య రాజురజఐంతినవ్ నేయోగించుట ;= 

సం 7_60._27 

£0. క. మనకు నిమిత్తము లెంతయు 

ననుకూలము లయ్యె లుతు నూవావమున శే 

జనీయెద6 (బతిజ్ఞ దీర్పుంగ 

ననఘా *ధరస్టమతురక్షు కరుగుము నీవున్. 

21, క. విను సింధురాజవధయును 

మనుజాధిపరతణంబు మనకు సరియ కొ 

వున నే నొకపని నీ వొక 

పని *మేకొని కీచేయు టరయం బాడియ కాదే. 

22, ఆ. "పను నిలిచినట్ల కా నూజడిల్లు నీ 

వున్న నన్న రేశ్వరో _త్రముండు 

ీనిర్భరుండ వగుము నీవు నాదెస నాకు 

వారి గలండు గలంజ యచట నితడు. 

లీల, వ. ఎల్ల భంగుల 'రాజరకణార్థంబు గా నీకుం బో వలయును ఐరా|కమధుర్యుం 

డగు నాచార్యు[పతిన 'యొజుంగ'వే యనుటయు నట్లకాక యని యతండు 

ధర్మనందను పాలికిం జనియె నజ్జననాథుండు సమరోశ్సావాసముజ్ఞ్వలుం 
డయి వచ్చి నిజ నై న్యంబు *నలంకరించి చివ్నాంబులు !మెజయ నెఅియం 
బొలిచి నిలిచె ననిన విని సంజయునకు ధృతరాష్ట్రం డి ట్ర్లనియి. 

20. 1. నే_ చెక్కు (పతులు. ౨. ధర్మజుని = ఊ, 

21. 1 .చేకొని _ వ; మెకొని - కొన్ని (పతులు. 2. చేయు డరయ = కొన్ని [వతులు.. 

22. 1, ఖీముడును గవలునుం గూడి చేర్ళితోడ వాత్తు కొని నీవు నున్ననరో_త్రముండు = 
“న. 2. నిర్భయుండ - కొన్ని (ప్రతులు. 

23. 1. చతురంగబలసమేతంబుగా నీవు = న, 2. నలంకరింవుచు న. ర. వ. మీ. 
ళీ. మెరయం బొలిచి _ కొన్ని (పతులు, 
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= పు[తళో కానలంబును [గోధవహ్నియు మనమున ముప్పిరి గొనంగ మృత్యు 
భంగి !నేతెంచు వీభత్సునిం గౌరవుల్ సెనకరీజాలర యేమి చేటు మూండె 

నో పురిలో నొక్కయుమ్మడి నింటింట నార్తనాదములు * వెక్కయ్య "నెల్ల 
రవముల మిగిలి సై ంధవు నింటి దిక్కున నా కందనధ్వను లతిశయిల్లె 

చేను * దోణుండు భీష్ముండు6 బూని చెప్ప 

శాెరెమాటలు మీరాజు సరకుగొనండ 

సంధి గానీక క ర్హుండు సౌబలుండు 

దున్ఫ సేనుండు నంద అ. (దుంచికొనిరి. 

ఎక్కటి "పోశె రుద్రునకు 'నేమిట. దక్కువ ఫల్లునుండు వా 
డొక్క (డ కియయ్యెనే జగము లొక్కాట కి మింగంగం జాలు కేశవుం 

డెక్కినవాఃడు వాని నొగ లేల చం బని యెంత 'నెప్పినం 

*దక్క-6ండు రాజ్యలోభము మదంబున నాకొడు కేమి * సేయుదున్, 

ఆనయ టుండె, 
య 

[కీడి యమ్మెయి వచ్చిన గూడ వాజి 
మెడుు గలగంగం గెరవు లేమి సేసి 

ద్ర 'మయెొజు(గంగ6 శెప్పవే యనఘ నీతి 
యయ్యె నేమి చా కిదుర్ధ య మయ్యె నేమి. 

అనుటయు నానూతనందనుం డందికానందనున కి ట్రనియె* 

అధిప కిచెప్పెద నీకు నంతయు నివ్విలాపము గతజల సేతుబంధనంబి 
నూయజూదము మున్ను మాన్సవ పదపడి సంధి గావింపవ సకలజనులు 

1. దోతెంచు - రు, డ,వ. 2. జాలిరె - కొన్ని (పతులు, 8. వెల్దయ్యె- గ. 
4. విదురుండు -_ ట్, 

1. వోలె- క. న.పుళ. సూ. £. యయ్యునీ = కొన్ని (ప్రతులు. లి. గెల్వగ = 

ఊ. ఏ. న. బ. 4. దక్కెడు - నూ. 5. చెప్పుదున్ -న, 

1. యెడద -చ.స. &ి. రట. = ఇ. న; రదియ సనెరుగంగ - వా. 8. దుర్నీతి = 

యయ్యొ - పెక్కు (వతులు. 

1. అనఘ - ఆ, త. ౨. నే చెప్పెద్మ నంతయు _ ల; చెప్పెద విను మంతయు = 

కొన్ని (పతులు, 
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80. 

81. 

81. 

= శెరవు లేమి సేయుదురు గాండివఘోవము( బాంచజన్యతీ 

1. కేని వళశంబె చేవతల్ ౬ ఊ. ఎ. వ. 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 
నా. 

కినిను లుబ్బుండు నధీర్మనిరతుండు నని దూలుదురు దూట కే 

లుండుదురు నశేం|ద 

పాండు. € డవ్వీధమునం జాలిం చె రాజ్యంబు పొండవు లెక్కుడు క పబ్బి యశము. 

లాభమును భరశాన్వయోల్లాన మెసంగం 
దగ 'నొనర్చిరి వారల దగునె వారి 

తం|డి"పాలై నసిరి క వాపం దనయుమీంద 
9 10 బెమై దేల నీదుర్నీ తి ముట్టవచ్చె. 

(వారవమున్ సహింప దివిజావలోకిన్ వశ మే వియచ్చరుల్ , 

ేరుకొనంగ నాద్భథఢః పిధ్వజ మైనరథంబుతోడనుం 

బోరరి కీపోరుభంగి విను భూవర శోకము దక్కి ధీరతన్. 

. అని పలికి యి ట్లనియె నారేపకడ గురుండు సంగరో త్చావాదీ ప్తుం డయి 

వెడలి శంఖంబు పూరించి వై న్యంబులోనం గలయ మెలంగు నప్పుడు మన 

'యోధు లాయుధంబు 1లంకించుచు నొండొరులతోడ శీలిరుదులు వలుకుచు. 

నిది యేమి యర్షునుండు కెదడసె గోవిందుండు దజిమికొన రాడు ఫ్రీమేే. 

నుండు గడంగి పొడసూపం డనుచు సీంవానాదోక ంఖర వజ్యాఘో వంబులు 

“నిలంగం బొంగుచున్న సమయంబున నా కంభసంభవుండు 'సై_ంధవుం 

గనుంగొని నీవును భూరి|శవుండును గర్జుండును శల్యుండును నశ్వశామయు 

వృష సేనుండును గృపాచార్యుండునుం గూడుకొని కియుండుండు మన 

బలంబులలో మేలేటీ పదునాలుగువే లేనుంగులను నఆజువరీ వేలు రథంజు 

8. నిన్ను లుబ్బు డధర్మనిర = చెక్కు. |పతులు. 4, ధర్మినీచవాదని = కొన్ని 

(పతులు; ధర్మినీచువాడు = ర; ఛర్మినీచుడంచును ఓ; ధర్భ్మనిర భాత్ఫు డనీ = 

ఆ. ఇ. గ, జ. బ. ర. (పజ -హా. 6. నొనర్చిన = నూ. 7. పాలీక సిరి వావ = 

వ. ర. వాపి = కొన్ని (పతులు. లీ. దిక్లేల దుర్నీతి - జా. ణ; దివుడేల=న; దేటికి= 

ఆ. ట. బ.వ. 10. ముక్తై వచ్చి ఎఖ. గ. వ. 

వి వారిభంగి = ర్, వ, వా, 

1. అమర్చుచు ల, వ. 2. వీరంబులు ఊ. ఏ. 8. నుం దడసి_వా. 4. యుండెడు 
బలంబులలో = వా; యుండుండు బలంబులలో . కొన్ని [వకులు. 5. వేల _ కొన్ని 
(ప్రతులు. | 
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82. 

లలి, 

వలి, 

ద్రోణపర్వము _ తృతీయాశ్వాసము $17 

లను లక్షగుజ్లంబులను బదిలతలు పచాతులను గై *కొనుంగు చా తీర్చు 

మోహాగంబు?నకు యోజనతయ మా (పదేశంబునం బిటించి బెక బలసి 

నీబువుం కడ శ్పైన నిన్ను దేవతలకుం బేణిచూడ రాదు పాండవు లెంతటివా 

నిన విని శియతూడు "వెద్దయు నూటడిల్లి యారథికవరులు పరివేష్టింప నరిగె 

భార ద్వాజుండు.ను చ్వాదశగి వ్యూతిదీర్డ ంబును 1%0ంచగవ్యూతి!!వి £3 

తంబును గా శకటవూ్య్యూూహంబు 12) కిట్టి చాగి కిం కశ్చి మార్భంబున గర్భ 

వ్యూవా౭బుగా 6 బద్భవ్యూవాంబు వన్నీ ంచి తన్మధ్యంబు మొదలుకొని 

14 యోాలిన శే వేనాము ఖంబు చెనకుం జాలి సిగుడు? ట్లుగా సూచీవ్యూవాంబు 

గావించి నూచీమ ఖంబునం గృత వర్మయు 26నట ప్రితుందం గాంభోజి 

రాజును మటియు( 'విఖుసన నాప్తు లైన శతసవాసయోధుల మున్నిడి 
కొని కురుగాజును నూచీమూలస్థానింబున( బూర్వో క క్ర (పకారంబున నాజి 

య భథుండును నిలుచు నట్లు గా “నాన ర్చిన నమ్మవోవ్యూవాంబు వేడుకం 

జూచి ఖేచరుకీలు మెచ్చి 'రట్టియెజ. 

= (బోణుని నాలవనాంబో యుద్ధము pa 

సం 7_63_28 

'మొనలోన నిలువ నొల్లకో 

తనచతురంగములతో నుదగుం డ్రై య 

రును నాంగుదు చే!నాక (డన 

యని దుర్శర్శ ణు(డు సనియె నార్పులు నిగుడన్., 

చని య య్యొడ్డనంబునకు వేయు నేనూఆు విండ్ల పెట్టుదవ్వున ముందటం 

బన్నె దుశ్శాసనవిక రులు సింధురాజోరదణకార్యార్థు లై ల నిజబలంబులతో 

8. కొని యుండుండు - ఓ. జౌ. ణ. 7. నందు = కొన్ని (పతులు. 8. డని నియ 
మీంచి యైన = ఆ. జ, ట.వ. €. నై_ంధవుండు = ద. ప, వ. 10. వెనుకం 

బంచ = కొన్ని (పతులు. 11. వి స్తీ రంబు = ఊ. ఏ. వా. 12, సంఘటించి = 

గ. జ. 18. బశ్చార్గంబున _ వెక్కు ప్రతులు. 14, యోలిన = "చెక్కు [పతులలో 

లేదు. 15. జూల ౬ కొన్ని [పతులు. 16. నతని = కొన్ని [వతులు. 17. అరిం 

డన = అ, ఆ, ఇ; వీరుందు కొన్నీ (పతులు. 18. లగ్లించి రట్లి = గంప. 

1. నొకరుడ నని _ వా; నొక్కడ నని దుర్శ-ఆ. వ. 2. నెలగన్ = కొన్ని (పతులు. 

1. వెయ్యిన్నేనూరు = కొన్ని (పతులు. లి. రడణ = చెక్కు (పతులలో లేదు. 
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నమ్మెయి నచ్చేరువకుం బోయి సన్నద్దు లై ర [దోణాచార్యుం డభేద్యం బగు 

నాశకటవ్యూవాంబుముఖంబున నిలిచి ధవళకీవ్య న్ర్రంబులు ఉసిత్రో స్టీషంబును 

"శ్వతవర్మంబును నరుణాశ్వంబులును వేదికాధ్వజంబును వెలయ నుద్దండ 

కోదండుం డై దండధరు కైవడిం బొలిచె నట్లు కుంభసంభవసంరతితం 

బయిన యా సైన్యంబు సాగరగిరిగవానసహితంబుగా మహియొళ్లి 

[మింగ నస్పళించున ట్లున్నం గనుంగొని కౌరవులును గురుపతియును [ఐము 

దిత హృదయు లై రాసమయంబున, 

లీ. క, చూపులు మిజుేమిట్టు గొనంగ 

'నేపారిన వాన రేందు నెనకయిన ను 

ద్దీపిత మగుపడగ భయద 

రూపంబున( [గాలంగా కీనక్రు(.డు దోతెంఛచెన్. 

85. సీ. అమ్మవోవీరున కనతిదూరంబున బిరుదుమూంకల నడేపించి (దువద 

సూళియు నకులునిసుతు(డు శతానీకుండును మొగ్గరం బమర్శిన మృదంగ 

శంఖ భేరీ ధ్వానసంగమ మేదురసింవానాదంబులు సెల(గ నొప్పె 

ినప్పార్థు( డొడ్డరయం బెట్టుకొలంది నబ్బలముముందటం చేరు నిలిపి యొత్తు 

కే, 'చేవద_త్తంబురవముతో. దీవపాంచ 

జన్యనినదంబు *భూరినిస్వనయుతముగ 

నిగుడు వానరరావంబు నింగిము శ్హై 

నపుడు మన సేన జెగ్గల మగ్గలించె. 

లీ. వసనంబులు _ చెక్కు. [వతులు. క. శ్వేతోసన్తీ _ వీ. శ. వ. 5. మరయ = 
ts 

"పెక్కు (పతులు. 6. చినిలిచ నట్లు = కొన్ని (పతులు. 7. సాగరంబు మహియెల్ల 

నప్పళించు - వా. 

ఫ్ర్క్తే 1. మిట్టులు గొన నేపారిన - అ. ఖ. వ. 2. నరుండును దోచెన్ _ న. వ. వా, 

జ. "1.పించు- కొన్ని (ప్రతులు; పించె - ఈ. మఘ. వ... 2. నప్పార్టుడును గృష్పునను 
మతి తోడ నబ్బల -ట్క నట్టు పాట్టుండు చానంవ వేటు కొలంది బలము - ఈ; న 
ప్పార్టు డొండొండ నంప వేటు కొల్థంది బల = వ; నప్పార్డు డొడ్డనయమ్ము "పెట్టు 
కొలంది బల _ వా. ఏ. ఖభూడ _ కొన్ని (పతులు. ' 



86. 

87. 

89. 

40. 

41, 

86. 

పై, 

86. 

89. 

41, 

ఆ, 
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మొరప వానవెల్లు గురిసె నుల్కాతతి 
డర బడి యె బిడుగు లెల్ల *కడల 

నస్మదీయబలమునందు. బదంపడి 

యధిప తూర్యనినద మతిశయి ల్ల. 

ఆయ్యవసరంబున నీయోధు లొండొరులం కలిచికొని పురికొలిపికొనుచు 

సింవానాదంబులతోడం జెలంగి రంత. 

చెలియలికట్ట సము[దము 

నిలిపిన క్రియ నేన పార్టు నిలివపెద ననుచుం 

దల "మిగిలి వెడల మొనకును 

బలువిడీ దుర్శుర్ష ణుండు పార్టి వముఖ్యా. 

. కని నిజయు డలరి వారికి 

ట్లను చేనికగముల తోడ నడశిడు. "గడ(కన్ 

మును దుర్శర్ష ణు డిదె యిం 

దు నడపు *మరదంబు వీడు దొలుముద్ద యగున్ . 

అనిన నట్లు చేసె నత డాధనంజయు( 

డగ్గ జేం|దరాజి న(న్ర్రుసమ్తి 

జొదివె. గారు మొగులు భూధరనికరంబు 

బహులవ్నష్షి6 గప్పుభ౦గి6 దోప. 
లట 

. ఒక్కరం డని కడంగి రధికులు 
"చెక్కండడు నిశాతవిశఖఖీమాకృతిం బే 
కేర్రుక్కునం బొదివిరి నరు నత 

'డెక్కుడుమద *మొలయం జేతి యే_జైజ నూసపెన్. 

1. డుల్లి = కొన్ని (పతులు. 2. యెడల = పెక్కు (పతులు, 

. విలిచి కొని = చెక్కు వతులలో లేదు, 

మిగిలెం దన మొన _ కొన్ని [పతులు- 

1. జెలుచన్ - కొన్ని (పతులు. 2. మన రథము = ఆ. వా. 

1. రుక్కున నాతని బొదివిరి యెక్కుడు _ వా, 2. మలర = ఆ. ఈ. 



420 

42, 

48. 

డ్తీ్తీ, 

కీర్, 

శీర. 

శీలి, 

వ, 

క్, 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

అప్పుడు. 

కేపలుతలలు ముఖీవి కానము 

వోలియక పడి యున్న సమురభూభాగము చె 

కెల్ల లిన తామరకొెలనిం 

_ దలంపించెన్ గగన చరవితతి *పులకింపన్ . 

తొడవు !లొప్పాన నెత్తుటం దోంగి పెక్కు 
గజము కీలొక్కూయెడన పడి కరము వొలిచె 
జంట మెజుంగులతో నెఅనంజ కెంపు 

గదురం జెలువొందు *మొగిళులగమియు బోలె. 

ఇట్లు గనుపుకొట్టుకవ్వడికి నోవాటింపక నీనైనికులు _వెపయిం (గమ్మి 

వివిధా(న్త్రుళ(న్ర్రంబు లతన్నీవె6 గురియ నతండు వా నిహా స్తంబుల నళ్వ 

2ళరిరంబుల రథికసారథిక థావయవం బుల. బదాతిగా తఖండంబులం (బథన 

భూమిం గచ్పె నట్టియెడ మణియునో. 

కేపార్టుండు చే(డీ కీపొదువుడు€ 
జార్జుండ యిట వోయె దింకC బార్జుండ కి రావే 

ఉపార్దుండ యిక్కడ నెరయుము 
పార్టునిం ర్ప్ట్టుం డనుకినులివు "7బవుళం బయ్యెన్, 

1. అప్పుడు - కొన్ని |పతులలో లేదు. 

1 వడు తలలు ౨ ఈ. నా(అడ [పొనమై|తి) లి విలానము - జె. చ. ఠ. బి. శిడ 

రీన.వ, కీ కిలకింవన్ - వా; వరికింవన్ = ఐ. 

1. లొప్పారి - కొన్ని (ప్రతులు; లొప్పారె - కొన్ని |వ్రతులు. 2. లొక్కెడ ఐడి 
యున్న కరము _ కొన్ని (పతులు; లొక్కొక్క యెడ బడి కరము = ల, వొ. 

వీ "మేఘసంఘములు వోలె _- వా. 

1. కెంవుమై [గమ్మి - ఓ. ర. వీ. శ వ. వీ శిరయబుల - ఆ ఐ. చ, వ. వ, శ. 
ఏ గ అబ. [పతులలో ఈ వచనము తరువాత 47 వ వచనము కలదు, 

్న. పార్టుండు వెండి పొదు - కొన్ని (పతులు; పాద్ధండు వీడె- శ; పార్టుండు వాణె- 
ఇ పార్టుండితనిి - చ. 2 - పొదువుడు - సం. ర్, రారా * ఎవ.వ. 
క్ష పార్టేని నొక్కట దునిమెన _ ఉ. ఠ; పార్ధుడ స్లువుము తునీమెద _ఖ. చ. వ. 
వీ శమము వ; పార్టుడ యిక్కడ దునిమెద _ రస, క్. బొదువు = కొన్ని [పతులు 
(వే వేయుడను కొన్ని పతులు. కి. నెలుగు _ కొన్ని (వతులు. 7. [వబలం = వ. 
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క్త, వ. ఇవ్విధంబున సంకులసమరంబుగా( 'బెక్క లట్ట లాడ నమ్మోోవారంబు కీవేక 

శీర, 

తట్టి, 

50. 

47, 

తీర, 

#49. 

50. 

స్తీ 

సినంగిన. 

అలిగినగా౭డీ న యమ్ము లొక్కుమ్మడి ముందటిదెసను బిటిందోవలన 
వలపట చాపట నెలలు పెక్కవిసినతెఅ(గునం గవిసిన విలుగు విల్లు 

దునియూఖడ్గంబును దొరంగు!్ నెత్తురు మొగ్గు 'జేనుంగు6 బడుకాలు 

- మానిసియును 

డొల్లు గుజ్జంబును |చెళుకేరును గూలురథికుండు నొటిగుసారథియు నైన 

మరలె దుర్మర్షణుండు దోన తెంలె నేన 

యపుడు సమ్మెటకోలల 6నంకుశ ముల 

కేలుకోలలీీ, వేటుల నీఅతాఆి 

యదలుపుల వావహానంబులు 'సెదరి వజచె. 

= అనుటయు ధృతరాష్ట్రం డి 

ట్రైను సూతతనూజుతోడ నప్పుడు నరు మా 

ర్కొాన నెవ్వంజేనిం గలి7నొ 

చనిరో యందటును [దోణు*జంటకు ీతిన్. 

నావుడు నాత( డమ్మనుజనాథున కి ట్లను నట్టిచోట దం 

తావళరాజి మున్నుగ నుదా త్తగుణవ్వనఘంటికామవో 

రావము లుల్లసిల్ల సమర (పియు. జాండవసీంహు( దా(కి య 

స్రూవళి( గప్ప దీ వ్రముఖు( డై యువరాజు మవోద్భుతంబుగన్ 

1. అంబుగా ెక్కు = కొన్ని (పతులు. 2, లొక్కమొగిన వోక. ఎ. ఏ. ఐ. 

1. యలుగులొ _ వా. 2, చెపను - ఐ. లీ. విండ్లు -ఉ. జ. వా. కీ. కాండంబు ఆ 

బ. హా. ర్. సిడంబును వ. 6. యంకు = |పౌ. శర. సం, 7. నద లలుపు 

వావానంబులు చెదరి వరచె చేరుకోలల పదఘొతచేష్టితముల -జ. బ; చేరు కోలల = 

నం. ర. పదఘాతచేష్టితముల - ట. వ; జల్లుల - ర; దిట్టుల - కొన్ని (పతులు; 

(వేటుల యూట తాట = శర. శి 

1, చట్టకు = బి చాటుకు - ఖ. చ. జ. చ. శ; చగసకి ద. ర. హూ సరసకు ఆ 

ఏ, రు. ~ 

1. డాధరణి = ఈ. ఒ. ఇ. న, 



శీ22ి శ్రీమదాం ధ మహాభారతము 
Wy 

ర1. వ. ఇట్లు దుళ్ళాసనుండు దలవడినం (గోధావేశళంబునం బెలుచ నవ్వీ కవ్వడి 

ల్లీ, 

ర్1, 

న. 

క్కి.. 

'దేవద త్తం బొత్తి గాండీవజ్యాని నాదంబు రోదసీకువారంబున మేదురంబుగా. 

జితంబు లగురథయాతాయాతంబులనుం బటువాణీపాతంబులను నగ్గజం 

బులు వెగడుపడి పంకనిమగ్నంబీలుం బోలె నిశ్చేష్టితంబులుగాం దచా 
రోవాకులతలలు డొల్లుచప్పుళ్లు మవోవాతపతితంబు లగుళాళఫలంబుల 

రవంబు ననుకరింప మజియును గరవాలగ చాధనుస్సాయకనహితంబు లగు 

బాహువులు బహువిధమవోనాగంబులభంగి రణభూమి నభిరామీఘోరం 

బుగా ననేక (వకార [కూరళరంబులు దా(కి తునియురూపును రుధిరంబు 

దొరంగురూపును *నొజలురూపును క్ దుళ్చి కెడయురూపును దూంగు 

రూపును బడి పొరలురూపును నెత్తురు |గక్కురూపును కజిక్కురూపును 
“రూపుసెడురూపును నై. కరితురగనరనికరంబులు వికలంబులుగా విజ్భం- 
ఖించిన నతనిసంరంభంబు "నై 80పం జాలక సబలంబుగా నయ్యువరాజు 

వాటీన వెనుకొని యప్పాండవమధ్యముండు. 

నిలు నిలు మెందు. బోం గలవు నీ విటు వాటినం జావు దప్పునే 

యలవు( జలంబు( బోవిడిచి యాసభ నించుక శంక లేక నీ 
పలికినీయన్ని యు౯ా మజచి భంగపు6 కిజచ్చుట దెచ్చికొంటి చె 

ద్దలు వగం బొంద నన్నకును దమ్ములకుం దలవంపుగా నిసీ, 

అని పలుకుచు నీకొడుకు వెడతలయు వెన్నును బదితూపుల 'నేపారి 
*యేసిన నతండు మరలియుం జూడక దోణాచార్యుం జూచుచుం జాజె 
లీభత్సుండును సై ంధవుినిచెనకు మనను నిగుడ మనమొనీపయి నడచి 

(వాతం అ. గ.ట. ఐ. 2. లగు గోవులుంబోలె నర. రి. భీమంబు = ఎ, 
ఓ. నొరగు = కొన్ని (పతులు. 5, [చ్లా - కొన్ని (పతులు. ర. జిక్కురూపును = 
చెక్కు [పతులలో లేదు. 7. సెడురూపు _ కొన్ని [పతులు. 68. సహింప = కొన్ని 
(పతులు. 

- 1. గలదు కొన్ని (పతులు; గిలవు నీ కిటు _ కొన్ని (పతులు. 1. వన్నియున్ = 
కొన్ని [పతులు. లీ. జావిటు = ఇ. కొ. వ, 

ఓ. పలికినీ = కొన్ని (పతులు, 2 యేయనతండు = కొన్ని (వతులు.. కీ. డున్న = 
వహ్వ దెసకు = పెక్కు (ప్రతులు. క. కై నడచి _ వెక్కు ప్రతులు, 
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య గభాగంబున నున్న యగ్గురుం గనుంగొని యనతిదూరంబున నిలిచి 

నమస్కరించి కృష్ణుం డనుమతి సేయ 'జేతులు "మొగిచి యి ట్లనియె. 

ఎ కొదనుయు (దోణునిచే ననువాతం డై మొగ్గరంబు నొచ్చుట = 
బొ దో యో ౧ 

నం. ?._f6_1 

54, ఉ. మేలు దలంపు శోభనము మేకొని 'శేయుము నాకు. వాండుభూ 

పాలుని ధర్మనందనుని పంకజనాభునియట్ల కావె మ 

త్చాలనవృ త్తి కకీవు నిను (కార్ధన నేసి భవత్పసాదలీ 

లాలసితుండ వై మొన దలరీకంగం జొచ్చెద భూనురో త్తమా 

55. క, నను నళ్వశ్రామను నీ 
వనఘా సంకూర్మి. బెనిచి తట్లగుటను (దో 

కేహిని నై ంధవుం జంపంగం బూ 

నిన నాయుచితపతిజ్ఞ నెజిపుము ికరుగాన్ , 

రర. శే. "అను(డు బిన్నన వ్వ్న్వొలయ(గ న్మస్త్రగురు(డు 
నరు9వై( జూడ. కినాటించి నన్ను గెలువ 

కెట్లు వై ంధవు( కికేరె దం చేసే రథ్య 

ములును *వారియును నతడు నమ్ముల మునుంగ. 

శ్7. వ, ఇ తెఅంగున సేయుటయు నని సేయుటశకై + యమ్మహాత్కునకు విజ్ఞాప 

నంబు సేసి. 

5. మొగిడ్చి - కొన్ని [వతులు, 

ర్4, 1. పల్కుము - కొన్ని పతులు. 2, నీవు - కొన్ని |పతులు. ౨. తోక్సి నీమొన = 

ణ. 4. కకచొచ్చెద - చెక్కు (పతులు. 

ర్ర్. 1. ముని _- చెక్కు పతులు. 2. కణకన్ - వ. ॥ 

56. ' 1. అనిన చిరునవ్యు వూలయ - ణ. వ. 2. నిగుడించి _ఐ. లె. జంపెదం = ణం 

4. రధియును ఎ వ, 

త్. 1. కునై - కొన్ని (పతులు; నడచి యమ్మవో = షీ, 



తీవ 

ర్, 

ల్9ి, 

60, 

81, 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

క, అనుమతు డై ఏజజేయుం డా 

Chg 

తినిమీంద నిశాతవికిఖచతి నఅపి రయం 

బున నవనాకాచము లే 

సిన నడుమన నజ'ళకె ిినక(డు శీఘత మెటయన్, 

నటికి తోడన వారిమేను నరుని యొడలు 
కేళ్చేకు గురువిల్లు కీ? జటుగంగ వేయం దగలంచె 

నక్కిరీటి యాలోనన యతనమౌశ్వ 

వికీలముగం జేసె నాధనుక్వేదీీవిదు(డు. 

. రహిొతగుణచాపు డగున 

య్యహిళాంతకు. బొదివెం గేళశవాశళ్వప తాకా 

సహితంబుగ రుచిరస్మిత 

మహిితు డగుచు నగ్గురుండు మార్గణవితతిన్ . 

ఇవ్వీధంబునం గుంభసంభవుండు విజృంభించిన వివ్వచ్చు౦ డలిగి సజ్యళ రా 

సనుం డై యాధనురాచార్యుం బటుీవాణవినర వేగంబున నతి|క్ర మించి 

"శలంకుల బలంబుల నాక్ష మించిన, - 

కురిళంబుతా(కున( గూలినకులపర్వతంబులీకరణి మ త్రద్విపములు 
బలుగా లిం దూలిన జలధరవం క్తులచాడ్పున నుద్భటస్య ంద నములు6 

గీలుకాడి జెడలింపం గెడసిన బొమ్మల వడి. క్వెట్టతురంగ[ వజంబు 

*లెక్తితంపురవల్లోడి6 బడిన పేరడవిచందంబున బహులపచాతి చయము 

1. యుడు నాతని _ పెక్కు (పతులు. ఓ. ననరికె నతండు గినిసి శీ = ఐ; ననునడును 
నరకె-ల. £, గురుడు గ. వ. 

1. "నేయు కొన్ని (పళులు. వి దునీయంగ = పెక్కు. (పతులు, ల. లగా జేసె = 

కొన్ని పతులు 4. నేసె - "పెక్కు ప్రతులు, ల్. గురుడు = ద, 

1. తుండగునగ్గు = కొన్ని (పతులు. 

oh శరాసనాచార్యుం - వెక్కు (పతులు. £, నారాచపరంవరావేగం = వ. 

షీ, మాడ్కి ఎ. వ. ఐ. 2. కాలెడలిన ఇడ _-న. వ. ళీ. వడు ఆ పెక్కు 
(పతులు. కీ. బలితంపు ఇ. 5. వజ్హాొడ్డి = వీ మ. వా: ల; దదవహ్ని = న; 
చావాగ్ని = వ; గాలిచే జౌ; వడోతోడ _ ఇ. 



(కక) 

65, 

66. 

87. 

68. 

67. 
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. వికీటముగం |చైశ్లై నలుగడ విచ్చె నొక్క 
"పెట్ట వెన డొల్ల "నిల జాపకట్టు పడియెం 
జండగాండీవీనిర్ము ర్ శాత ఏవవిధ 

కాండదారుణ!%(పవాతులం గారవేంద, 

అడ్డపడి గురుండు దొడ్డనారసము వ 

తంబు దూట నేయ సవ్యసాచి 

యొల్ల( బోయి తెలేని పెళ్లేనె నక్కుంభ 
జన్ముమీ(ద నిశితిసాయకములు. 

సే అతండును, 

హరి "నై దువిశిఖముల న 
న్నరు డెబ్బడమూ(ట 2 గేశనము మూటను న 

త్వరు డై *యేయుచు శితశర 
పరంపరలు త (దథంబువై6 కీరగించెన్. 

కరములు నిగుడంగ నొ ప్పెడు 

తరణి. బొదువువర్రదంబుదము[కియ నట్లా 

స్సురిఆా ను నారు నతు 
'ఆ/ థి 

ద్ధురజాణాసమ గు డై నదోణుండు వొదివెన్. 

పొదివినేయగ్గురు[పాపున భవదీయనై నికులు గొంద -జాకృష్ణులం జేరి 
పరాకమించుట గుండ్లు దేలి బెండ్లు *మునింగిన ట్లయ్యె నిబ్భంగి నక్కిరీటి 

6. లనముగ -ద.వ. వ. 7.వడిజాప ఖ. చ.వ.వా. రి. ముక్రనిశాత = ఊ. 

ఎ. వ. ౪9. విశఖ = ఊ. ఏ.ల. 10. (పతతు = ఈ. ఉ. జొ, క. ణ. య, ల. 

1. సియుక్కున గురుమీద నిశితసాయకములు నినిచె నతడు = ఐ, £, శర చయములు- 

ఇ. ఎ. ఐ. 

1. ఈవచనము కొన్ని [ప్రతులలో లేదు. 

1. నేడు విశిఖ - ద. ప. వ. 2. వారుల నాల్షింటను = బ. య; వారుల నారింటను = 

గ. జ బ. లీ. యేని నివిడశర = కొన్ని (పతులు యేసి నిశిత = యే, ర, అ. 

4. దొరగించెన్ - సెక్కు (ప్రతులు; గుదియించెన్ - వ. 

1, నగ్గురు = "పెక్కు (పతులు. బి, మునుంగునట్ల య్యె = కొన్ని ప్రతులు. న 
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కుమారుం డయ్యును వృద్దుం డగు *కలళభవునిం కగడవం జాలక కీచిక్కు 
వడి యున్నం జూచి విచారించి యచ్యుతుం డతని కి ట్ట్సనియె. 

రి త్త దడవు గా కుండంగ 

ని_త్తలీ నాచార్యుతోడి యీ నుడిగి వెనం 

జొ_త్తము శకటవ్యూహము 

చి త్తంబున నొండుదల(పు సేర్వకు మీంకన్. 

అల అద్ధనుండు (బోణాచాడ్యూల నతి (కొబింబి వడుసై న్యాంభు సొచ్య్చువ్ := 
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65. క, 

69. చ. 

70. వం 

Tl. క 

72. వ 

7లి. క 

69. 

71. 

సం, 76600 

అనవుడు( (గీడి నీదువ్భాదయంబున నెయ్యది దోంచె( గృహ చా 

నిన తగం కేయువా(డ నని నెమ్మిగం బల్కినం (లీతిం గుంభజ 

న్మునకుం |బద&ిణంబుగ సముద్దతి నాతండు చేరు చోవని 

చ్చిన శరజాలీముల్ వరగం చేయుచు. వార్థుండు వోవుచుండ(గన్. 

కకుంగొని నవ్వుచు భారద్వాజుండు, 

* కలవే యుందును నిట్టివి 

బలసూదనతనయ వగ బరిమార్పక వి 

చ్చలవిడిం 2 బలిష్టితు( డవుగ6 

దచలంచెదు పోలునొకొ యనుచు '9దగిలె. బవిఖుందన్. 

_ధనంజయుండును. 

= గురుండవు గాక వగతుండ వె 

దురమునం గుపితుం డగుని న్నెదుర్కొన నా కొ 

లీ. కుమారుం = "క్కు ప్రతులు; గుమారుం = వా, 4. నగ్గురుం = కొన్ని [వతులు, 

De మిగులం = కొన్ని (వ్రేతులు. 6. రిచ్చవడి = ఒ. 

1. ముంబరగ - చెక్కు (ప్రతులు; ముల్పరవ = చ. 

1. నన్నుబరి _ వ. వి, -నమ్మెయి బీబేవం- న. 8. దర మెం బెలుచన్-ఇ. ఓ. త. ర; 
దగిలెం జెలుచన్ - మ. య. 
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క్కరునకు శక్యమె 'యాపుర 
హరున కగుం గాక యనుచు నరుగుచునుంజెన్. 

. కఇప్విధంబున నై న్యంది సొచ్చు!నాసవ్యసాచిచ క రతకు లగు పాంచాల 

కుమారులు యుధామన్యుండును ను_త్తమౌజుండును దోడన *వచ్చి చొచ్చి 

రప్పుడు కృతవర్మయుం గాంభోజుండును [కుళాయువుం దమతమ కీయున్న 

చోట్లన యుండి తల లెత్తి చూచి క పిధ్వబజ వేదికా కేతనంబులకతంబున( 

గవ్వడివెనుకం గిలళభవురాకయుం గస యుత్సాహంబు మిగిలి తగులు 

వడ నడ్డపడుటకు నప్పళించుచుండ నప్పు డప్పాండవవీరునిం గేకయ 

(పథ [దీకనారాయణగోపాల| పభ్ళతులు వొదివి వ్వ రెట్లు వొదివినం 

(బితిజ్ఞాతత్సరుం డగునన్నరుండు సామజంబు సరోవరంబు దజీయం బొచ్చు 
'శెటింగున నబ్బల[పకరంబు బడలువడం "జేయుచుం "బోనం బోవ, 

* కదిసి శరాసనగురు. డిరు 

వదియేనుశరంబు 1 లేయం బార్గ్భుడు వానిం 

గుదియించి విశాిలాస్య 

(పదీరము లడరింప6 గుంభభవుం జెడ. [దుంచెన్ . 

= విజయుం డనుశ1ైతై లము గల 

శజధారాధరము గె శరవృష్టి మహో 

ద్విజు నత జేయక కడున 
క్కజముగ నయ్యంపీసోన |గక్కున మాన్నెన్. 

1. మార్కొన వారున = కొన్ని (పతులు; యావురవారునకు గాకనుచు నెలమీ 

నరుగుచు _ కొన్ని (వతులు; యావురవారునకు గాకనుచు నాత డరుగుచు - ఇ. ఎ. 

జె. ౫. అ 

1. నా = పెక్కు ప్రతులలో లేదు. 2. వచ్చి - పెక్కు (ప్రతులలో లేదు. 8. యున్న - 

కొన్ని |పతులలో లేదు. 4, ళింప నప్పాండవ - చెక్కు [వతులలో లేదు. 5. కపభ్ళ 

తులు-ర హా. 6, యుతెజంగు _ పెక్కు తులు. 7. బొదవం బోవ - వ, 

1. లేము వానవి వానిన్ = కొన్ని (పతులు. ది, లోగ = వ. తొ రంబులు 

వటప =. * వ. 

1. కొ_-“ను-ర.వ. 2X. వాన ౨ పెక్కు (పతులు, 
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wy 

77, ఆ, మజీయు నిరువబేను మార్గణంబుల నరు 

78. 

79. 

80. 

81. 

వ, 

క, 

'డ్బాదింట( గృహము నుబ్బి యేసి 

గురుడు నారసములం గురియంగ నవీ యాగ 

నలవి గామి నతడు నత(డు నొచ్చి, 

అ మ్మేటివిలుకాని వంచించి కృతవర్నునినై న్యంబు సొచ్చుటయు నగ్గురుండు 

సనేయునది లేక సేనాముఖరకణంబునకుం జనియె నప్పార్టు మార్కొని 

కృతవర్మ పదియమ్ము లేసిన నక్కిరీటి యొక్క-వాల మ్మురమ్మున నాటించి 

మటీయును నారాచ[తయంబున *నొప్పించె నాభోజపతి యన్నరనారా 

యణులం గనుంగొని నవ్వుచు నిరువదేనేసితణూపు లేపునం కిబరగించిన ధనం 

జయుం డతసోధనువు దునిమి యేకవింశతివిశిఖంబుల నొప్పించిన నొండు 

కోదండంబు గొని వోర్షిక్యుండు వాణపంచకయుగంబు విస్వచ్చువకుంబున( 

[గుచ్చె నవ్వీరుండును దదీయ_న్తనాంతరంబునం దొమ్మిదియంబకంబులు 

దూర్చి నప్పు డాసవ్యసాచిం జూచి యితండు గదవులు వడియె నిది గా 

దని తలంచి *దామోదరుండు. 

తడ వయ్య నితడు మన శే 

క్క_డి బంధుం డేల కప 'దెగం కీజాటును నా 

వుడు! గీ లెడిపినజం| తము 

వడువునం బడ నేనె నతని వానవి యధిపా. 

ఇట్లు భోజపతిం (గూరనారాచంబుల మూర్చితుం జేసి. 

సోడచి కాంభోజనై న్యంబు కిగలంగం ఇెలుచం 
జొచ్చువివ్వచ్చు వెనుకన చొరక యుండ 

1. వారియు _ వీ. శ. ష. కొన్ని [వతులు. 

1. నచటనేయు _ వ. 8. నొంచె - కొన్ని (పతులు. శి. గేలించిన - జ. ట. వ. 
కీ. మార్కొని ధనువు - ఊ. ఎ. ఏ. క. దవులంబడియె - "పెక్కు (పతులు. 6, నారా 

యణుండు . ఊ. వ. 

1. మనకు సిత 'జెక్కడి _ కొన్ని (పతులు. ఐ. జూడుము _ఉ. ఓ. ఠ. ణ. ల. లీ, లిన= 

జ- య. వ. 

1. కడగి - స. కొన్ని ప్రతులు. 2. గలఛి వెలుచ _ కొన్ని (ప్రతులు. 



62, 

68. 

'82. 

శ్రీశ, 

65. 

వ, 
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ముట్టి యాగ నాక్ళశవర్మ మూర్భ బేటి 
వచ్చి రథచ కరత కద్వయము( గడిమి. 

ఇవ్విధంబున ను త్తమౌజుని యుధామన్యుం బోనీక భోజపతి శరచతుష్టయం 
బును సాయక 1 తయంబును దనువులం గీలించిన నయ్యిరువురుం బదేసిబాణం 

బుల నతని నేసీ తత్కోదండంబు *దుండంబులు సేసిన నతండు. 

వేజొకవిల్లు పుచ్చుకొని విండులు శెండును (దుంచి మేనులం 

దూఆంగ చేసె బెట్టివపుందూపుల "వారును వాని'యములళా 

గీఅంగ నొండువిండ్లు గొని కిన 'యొలర్పంగ చేసి *ిరెమ్మెయిం 
శదీటద గండి గాంచి నరు కేరిపథంబునం బోవ చారికిన్. 

జ అద్దును(డు (అతాయుధ (వముఖమవోరథివలం వొంల్రుట్ ఆ 

నం, 7.67.86 

. అట్లు శేచొచ్చువివ్వచ్చుం జూచి |కుకాయూీధుం డనురాజు రభసంబున 

నెగిర్చి మార్గణ[త్రయంబున చేసి వాసుదేవునిై స_ప్పతిపదరంబులు నిగి 

డించి. 
శో 

. వెడ(దితూవున( గేతుివు (వేయం (గడ 

నవతివిశిఖంబు లేయ నన్న రవరుండు 
3 అజ జెబ్బదే నమ్ము అడరింప నుబ్బి విల్లు 

[దుంచి యుర *మేడుళరముల నొంచె నరుండు. 

హానీ . [తితయం = కొన్ని (పతులు. 2. ఖండంబులు ౬ వ. 

1. యంగముల్ _ ఈ. న; యెమ్ములన్ - ఆ. న. సూ. 2. రెండు -ట.ద,వ. వు 

8. రిమ్మె _ పెక్కు (ప్రతులు.4. దీరమి - కొన్ని (పతులు; ధిరత _ కొన్ని |[వతులు. 

5. నందు - ఆ. ఒ. 6. బోయి శేపునన్ _ శర. కొన్ని (పతులు. 

1. సొచ్చిన - ఉ. ఠ. 2. వుండను - కొన్ని పతులు. లి. పరగించి _ ఈ. ఐ. 

1, యమున -ఖ,ళ.వ. జి. నేయుడును కొన్ని (పతులు. ప్తి, డమ్ముల - 

ఆ. క.త.వ. 4 మేను - వహ. 5. నతడు - కొన్ని (పతులు. 
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86. క. ‘కోపించి యాతం డొండొక 

చాపము గొని కీనవనిళాతసాయకములు కూ 

కివశో పరితలముల నురమున 

కనేపున నాంటుటయుం ్జార్జుం డెలన వ్వొలయన్. 

87. ఉ. సారథి. గూల్చి యశ్వముల జంపి తదంగములందు సప్తతి 

[కూరశికీమ:ఖ వద? లతిఘఫోరముగా. *దొరంగింప. [(బస్సుర 

ద్ఫూరిగదాభఖిరాను'( డయి దుగ్గమలీల రథంబు డిగ్గి యా 

ధీరగుణో _త్తరుం డతని కేరోదెసం గవినె౯ కీరయంబునన్. 
ఖో 

88. ల ఆరాజు వపరుణచనయునం దనియు నగ్గద వరుణువరంబున వచ్చిన దనియును 

వరుణుం డతనికి చాని నిచ్చునప్పుడు దీని ధరించినవాడు రిపుల క జయ్యుం 

డగుం జో శుక్కించుకొననివానిమీదం |బయోగించిన వానిన మరలి వధి 
యించు నని చెప్పె ననియును బెద్దలవలన విందుము. 

89. ఉ. కాలము [పా మైన మది గానండ యన్నియమంబు మేదినీ 
పాలకు. డప్పు డ ట్లగుటC బంక జనాభుని వె చె నాత డా 

ఖీలీగద౦ దోదంసమున బెట్టిన నూతనపుష్పమాలయుం 
బోలి వెలింగం గాని యది భూవర నొంవద యించుకేనియున్. 

90. వ, ఇట్లు గోవిందునకుం. గుసుమాభరణం జై. పొలిచి 'యాతణంబ. 

91. ఆ. అశనికరణి వచ్చి యాశుళకాయుేేధుని వె 
నమ్మవహోజ్ఞ్వలాయుధమ్ము *వడిన 

86. 1. కోవమున నాత = ఊ. ఏ. ణ. వి, వడినిశాత = ర్; నవతిశాత = ఈ. ఊ, ఏ. వ. 

8. వోపరిఘచయము నరువై నేపున _ చెక్కు (పతులు; వోపరిఘముల నురంబున - 

కొన్ని ప్రతులు. 4. నేవర - కొన్ని వతులు, 5. (గ్రీడి = ర, 

87. 1. బరగింప = వొ, ౨. వయిం - కొన్ని (ప్రతులు. 8. సముద్ధతిన్ - కొన్ని పతులు. 

88. 1. జోడె = హా, 

89. 1. వక్వ-అ.వ. ళ. త. గతిం - కొన్ని (వతులు. 8. దంగమున - కొన్ని 
© (పతులు. 

90. 1. తతణంబ - "వెక్కు (పతులు. 

91.. ఓవునివై _ఐ.క.ప. ౨. వడియె - కొన్ని |వతులు. 



92, 

లలి, 

94, 
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96. 

98, 

94. 

లిక్, 

96, 

రతా 
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బార్టుచేత మున్ను ఖాహులు 'దెగిపడ్డ 

యత(౦డు గొండ గూలినట్ల కూలి. 

. ఇట్లు వరుణత నయు(డు వడినం గనుంగోని. 

అచ్చటిబలీములు( (బభువులు 

నచ్చెకువును భయము మనములం దడరంగా 

విచ్చిన నట చనియెడు వి 

వ్వచ్చునిం గాంభోజీవిభుండు వడి మార్కొనియొన్. 

ం జట్లు మార్కొనుటయును. 

॥ అర్జునుం డతని 'నేడమ్ముల నేసిన బదియేశనుశరముల. వార్డు( గృష్షు 

విశిఖ|తయమున నవ్విభు జేయ నాతని విజయు డస్త్రద్వయ 
వివాతు6 *కేయ 

కిళాగముల్ మూటను బటుళ క్రి గీడి నొప్పించి కాంభోజుండు 

"పేర్చి యాశ్చి 

నరు6 డల్లి వెనం బదునాలుగుదూపుల నూతాశ్వకోదండ కేతనముల. 

*రూల్చి దొడ్డనారనమున గుండె కయ 

వగుల బెశ్లుయుటయు నతి|పబలపవన 

భూరిరయమున( గీగూలు మహీరువాంబు 

కెఅ(గు దోంవ నుదఠతిణు. డెటలి ఆడనె. 7 

ఇట్లు కాంభోజపతి వడుటయు శూర సేనశివివసాతి| పము ఖా నేక దేశంబుల 

బలంబు లబ్బలమర్గననందనుం జుట్టుముట్టిన నతండు దఅచు*ేవాలంపగముల 

1. ములు [భమయుచు = వ. ౨. రాజు = ఇ. దొ. ణ. 

1. ఈవచనము "వెక్కు ప్రతులలో లేదు. 

1. డు = కొన్ని (పతులు, 2. జేనె = కొన్ని (పతులు, ఫ్, బాణ్మతయంబున _ 

ఇ. 4. నలి గూల్చి యొక దొడ్డనారననమున గుండె వగలుచుటయు నతి [ప్రబల 

వదన - వ. 5. గూలెడు భూమిరువాము - ఓ, ర; గూలెడు భూధరంజ త 

6. డొరగి - వా డొరిగి నేల - ఊ. ఏ. 

lL. 'వాలమ్ముల = కొన్ని (ప్రతులు. 
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శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
* 

నొజువేలరథంబుల రూపుమాపినం గనుకనిం చెరలినం గని (శుకొాయువు 

నయుశాయువును గాండీవి కెండుగెలంకుల సాయకసవా సంబులు నిగిడిం. 

చుచుం *గవిసి రప్పుడు (శుకాయువు చేతితోమరంబున నొచ్చినవివ్వచ్చుం 

విడగు కివడినవానిం గొటవిం జూ(డినతకెణంగున నయుతాయువూో నాలో: 

నన శూలంబు వై చి సోలం జేసిన విషాదంబున గరుడధ్వజుండు కీసొగయ 

నాకపిధ్వజుండు నిజధ్వజదండం బొక్కింత యూంతగొనిీన నక్కురు 
నై న్యంబుల సింహ" నాదంబులుం దూర్యనినదంబులుం తెలం? నంత శౌరి 
[(పబో*ధింపం దేలి ధనంజయుం డై౦(దా(న్రుంబు [వ యోగించుటయు నది 

వివిధాయు10ధాకారంబు!శనం గవిసీ యయ్యిరువురహూ_స్తమ స్తకళకలం 
బులు ధరం దొరంగించి తదనుచరులం బంచ]ీ£ిళతరథికవీర యోధుల వధి 

యించి చూపణకు విస్మయం జాపాదింప నిలింపపతినుతుండు దణీమికొని 

పోవుతటి !శనయ్యిద్దజుకొడుకులు నియుతాయువు దిర్హాయు వును 14 

వేగంబున నరవాయి గొనక పయిం బడిన ్నుద్దవిడిం గవ్వడి వారలం 

దం|డులం గూడ 16ననిచి మహోర్లవంబు గలంచుమందరంబు చందంబున. 

నీబలంబులం దిరుగుడువడం జేయుచు నురవడించు ీనమయంబున. 

ఆ. కురునశేశ్వరుండు పురికొల్సం |బాచ్యక 

ళింగదాతి.ణణాత్యు లంగబలము 

'మ్లేచ్చశీతతియు 2చెళయ "మెయికొని తాం.కిరి 

గజఘటా సమృద్ధి. గారీకొనుచు, 

2. గదిని = కొన్ని [వతులు. 8. పడ్డవానిం - కొన్ని (పతులు. 4. వాలోనన = 

కొన్ని (పతులు. ర్. సొగియ ౬ "పెక్కు (పతులు. 6, నంగురునై న్యం = పెక్కు 

(పతులు. 7. నాధంబులు సెలం7ా ౬ వెక్కు (పతులు. 8. నంత = కొన్ని (వతు 

లలో లేదు. నప్పుడు - ద. వ. వా. 9. ధించినం దేరి = పెక్కు (పతులు; ధించినం 

దెలిసి = ఊ. వ. 10. ధ(పకారంబుల =వ. వా. 11. లం = కొన్ని (పతులు. 

12. శతయోధుల = పెక్కు (పతులు; వింశతి రధికుల = జ. బ. వ. 139. వారిద్ద జీ= 

కొన్ని (పతులు. 14. పితృమరణళోకవ్యాకులవేగం - వీ. శ. వ.న. 15. విజ 

యుండు చారల _ పెక్కు |పతులు. 16. సూతరథరధ్యంబులతోడ ననిచి = 

వీళ,మ,.స, 17. నుంబోలె “పెక్కు (ప్రతులు. 18. నవసరంబున - కొన్ని ప్రతులు, 

1. బలము ల. 2&2. మెజచు = కొన్ని (పతులు; గడిమి ణ. వి. కొనగ న. 

కొన్ని (పతులు, ౭ 
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98. వ, అట్టియెడ గాండీవము క్షమార్గణోవర్గంబు వేగంబున, 

99. క, చేతులు. దొండములు శిరో 

(వాతీము. గుంభస్థలములు వడి. దొరంగె ధరి 

(లీతలమున నంకుశబపహాు 

హాతిిశకలసహితముగ మహీవరముఖ్యా. 

100. శే. ఇవ్విధంబున నుఖుమాడ నీడ బోక 
యవనీపారదశకబర్చ రాదు లైన 
మ్రేచ్చీబలములు ఛై ర్యంబు మిక్కుటముగ. 

బొదివి *పోశెను (గీడి యద్భుతము *నొంద, 

101. క, తుంగీమడువు( జొచ్చినమా 
తంగశీమునకు మిగిలి యడవి దరికొను కార్చి 
చ్చుం గడచి శియబ్బలంబుల 

భంగించె నతండు ఘోరబహువిధగతులన్ . 

102. వ. ఇట్లు నారాయణమారుత వేరితం బగునరజ్వలనంబు శరజ్వాలాీజాలంబున 

భవతక్సేనాకాననంబు రూపుమావె నప్పుడు. 

108. శే. అర్జునుం డనుపర్ణన్యు 1న(న్ర్రువృష్టిం 
య (is) రు 

బల్ల మును మిల్లు నని యుటుపయిపరాక 

9g. 1. వర్షంబు ౬ కొన్ని [పతులలో లేదు. 
గ 

99, 1. ములును గుంభములును -చ. వీ. వా. 2 నికరళకలములు మహీ_గ. జ. వ. 

100. 1. పారశికాంగవంగాదు లైన -ఉ. ఊ, ఎ. ఏ, ఠ; పారళ శక కిరాతాదు - వ; 
పారద శక కరూశాదులై న = ఐ. ఓ; పారద శక విషయాధి నాధులైన మైచ్చులు 

'థ్రైర్యంబు అక్కజముగ - వ. 2. గణములు - వెక్కు ప్రతులు. 8. పోరిరి కీడి - 

"పెక్కు. (పతులు. 4. బొంద = కొన్ని పతులు. 

101. 1. మడువు గలచెడు = కొన్ని (పతులు; మడుగులో జెలగు మతంగజమును _ ర; 

మడువు గలచెడుమాతంగంబును మిగిలి _ కొన్ని పతులు; మడువున జెలగు - తి. 

౨. విభుని _- కొన్ని [పతులు ల కళ తుబలముల = ఉట యచటి బలముల ఇఒ తి. 

102. 1. భీలజాలంబుల = ఐ. ర; జాలంబుల = "పెక్కు (పతులు, 

108. 1. శృన్త్ర - సెక్కు (ప్రతులు. 2.“ మిరగ్రయును న, 
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104, వ, 

105. చ. 

106. వ, 

శ్రీమడాంధ మహాభారతము 

యుండ నెత్తురు *వెల్లు లొండొండ వెరి 
నుబ్బి భూత భేతాళంబు లోలలాడ, 

ఇమ్యెయి నద్భుతవి[క్రమంబున *నతికమించి కడంగుకవ్వడి నంబస్టపతి 

యగు|శుతాయువు మార్కొని నొగ నొగం చాక నరదంబు వజపుటయు, 

అతనిశరాననంబును పాయంబులఈ. (దుంచిన నాశుతళాయు వు 

ద్యతకగద నొప్ప బట్టి దనుజాంతకు 2 వేసె నరుండు దర్గా 

హాతి యొనరించె నొండుగద నాతడు వెండియు వీ కమించిన౯ా. 

శతమఖసూతి యాత నిభుజంబులు( కీగంళము( (దుంచె వేల్మిడిన్ . 

ఇ _శ్రెటంగున |దోణాచార్యుం గడచి కృతవర్శుని జెట్టుపణిచి (కుశా 

యుధునిం గూల్చి కాంభోజపతిం బడవై చి (కుళాయుః [పభ్ళుతుల నులిపి 

తటిమి *భవదీయనై న్యంబు సొచ్చి బవువిభ యోధ పాణంభుల తాం 

నాళంబులం బీల్చికొనుచుం చెలుచ నడరుఫల్లునుం గనుంగొని నీకొడుకు 

చేరు దోలుకొని *యొంటిమై నక్కుంభనంభవుకడకుం జని కటకటం బడుచు 
నతని కి టనియె. 

. య 

107. చ. 

104, 

105. 

106. 

అథి దుర్కోందదుంయ (బోణుణి దూజనాఢడుటు ఎఎ 

సం. 7.601 

నిను నవలీల 'దాంటి [పజ నేలకు. గోలకు6 చెచ్చుచున్నయ 

రును దలయె త్తి మొన నటు సూడవు పాండవపకపాతి నీ 

ఏ, శిబులొం = కొన్ని [సతులు;. వెల్లువొండొం - కొన్ని [పతులు, శీ, వరమె-_ 

కొన్ని (పతులు, 

1. విక మించు = ర, వ, 

1. గతిగిట్టి యొప్పి = ర; గద యొవ్ప గట్టి = పెక్కు (పతులు; గద నొప్ప (దెప్పి యూ 

ఊ. ఎ. వ. 2, వైచె- ఏ, లి. రెండును - ర. 

్చ. బెండు పటిచి - శ. మ; బెట్టు పటిసి -ణ. వి, భరత నై న్యం = చెక్కు. (పతులు; 

పరనై న్యంబు =వ, కురునై న్యంబు = ఈ; భవ_త్తైన్యంబు =(౦, ఓ. ర. లీ. బాణాన 

అంబునం = ద. వా. 4, 'యొండుమై = వ. 
™~ 

ఆ 

చ 



108. 

109. 

110. 

111. 

112. 

118. 

107. 

109. 

110. 

112. 

1183. 
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మన మటు గాన నెప్పుడును మాదెసం గప్ప యొలుంగు. నామ వై 
యునికి 'యెజుంగ వచ్చె *నటు లూజట గావర మిచ్చినాండవో. 

నిను నమ్మి యొండువలనికిం 

జనక జయ ద్రథుండు నిలిచి నై న్యములో నా 
తని. జంపెడు శేనియపూ 

సినకత్తివీ గాక మానిసివె యూహింపన్, 

అన్ పలికి 'కార్య!దాహ-ంబునం "జేసి తనరాజనం బడంచుకొని యతండు. 

వై ంధవున క డ్డ మున్న రాణ! నజంబు 

పార్టురాకకు 1వలువెల వాజం జొచ్చి 

నార్తి. బలుకు నీమాటల కలుగ కకట 

చావకుండంగ నాతని గావ వయ్య. 

. అనిన వినీ యాచార్యుం డతని క్రి టనియె. 

* నీమాటకు మాయక్ళ 

శ్ఞామనచనీములకు నేం బదరుదునె విను మా 

దామోదిరునుతి ముంగలి 

గా మారుత వేగఘోటకస్సు రణీ మెయిన్ . 

. చనునప్పు "డతనీయమ్ములు 

కివెనుక( |బజం చాకుచుండు వివ్వచ్చుని నే 

1. గాక _ కొన్ని (పతులు; గాననెప్పు = ఎ. శ. మ.నూ;ూ గానయొప్పు = వా. కొన్ని 
(ప్రతులు. 2. నిటు - కొన్ని (ప్రతులు; నెటు _ స, కొన్ని (పతులు; నటు లూరడగా - 
ఘ. రు మ.వ, శ. వా. 

1. “వౌ” ౦0టు = వ. 

1. సఅివెల _ కొన్ని (పతులు. బి. మాటకు నలుగ = ణ. త. శ.వ,, 

1. ను షం కొన్ని పతులు. £. రుండు ముంగలి-ర. 8. మేనన్ _ 
Es: శై తులు 

1. చేలు కనసులు వా. వి. శరములు - "పెక్కు (పతులు వి, వెనుక పజన్” _ 

చుక కముుదిం 
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114. వ. 

115. చ, 

116. వ, 

114, 

115. 

శ్ 

116. 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
ww 

జన నీక యా.గువాండనె 

కని కనీ యిటు లేల పలుక గౌరవనాథా. 

అది యట్టుండె నొక్కహితంజు నెప్పెద నాకర్ణింపుము చేనాముఖంబు 

విడిచి యే నర్గును వెనుక ౦ బోయినం బాండవబలంబు లరులం *దో(తెంచు 

నునయొడ్డు గలంగిన నై ంధవుం గాచు టరిది యట్లుంగాక రాజమధ్యంబున 

ధర శ్రరాజుం బశుద నని యాడిననాకు నప్పని 'యేమజం దగునే యతనిన 

వేచి నిలిచెద విశేషించి వృద్ద నగుటం జేసి శ ఘయానం జ్పళక్యం బయి 

యుండు గాండీవియు నీవును దుల్యీవయోవ _ర్తనులళకు శంక లేక వానితో 

విరోధంబు గొన్నవాండవు తగుసవోయులం కగూర్చికొని యడ్ల పడును 

చయ్యనం జను మని వలికిన నతండు. 

నినుం గృతవర్శ 1ల్సి యవనీకీపవర (పకరంబు శినోర్సి "పే 

ర్చిననరు నేన కాదు సురనేనయు నిందుండు నెనం చాంక నే 

ర్చునె “యది కార్యతంతముగం జూచిత యేని భవన్ని యోగముకా 

గొనకొని చేనెదణా యశము గోల్పడ ర్కుండ్రంగ జూడు మెమ్మెయిన్ 

అనుట.యు ]ేనగ్గురుం *డక్కురుహీతిం గనుంగొని *నీవు నిక్కంబ వలికితి 
కిరీటి యట్టివా(డ కనే. డొక్క యద్భుతంబు సూవెద నిక్కవచధారణంబు 
చేత రక్షితుండ వై యతనిం దలపడుము *క్ళష్ణుండును నమ_స్తజనంబులు 
'వెజ(గుపడం దదీయశరంబులు నీతను"వు దాక కుండం గలయవి యని 

చెప్పి యొక్క-పనసిండి క_త్తళంబునం 'దాళ క్కి యావహించి యిచ్చినం బుచ్చు 

1. దోచి యేశేర _ వీ. శ.ష. 2. బుశక్ళంజై యుండదు - కొన్ని ప్రతులు, 

లి వంశ _ కొన్ని (పతులు; వంళవయన్కులరు _ ఇ. ఊ. ఏ. 4. గూడికొని = 

చ. వ.ష, 

1. నేచిన యనేకనృపపక = ఆ. గ. జ. బ. వ. న. నోర్చి - కొన్ని [వతులు. దొట్టి- 

కొన్ని (పతులు. 2, రమణ|పక = కొన్ని (పతులు; వరముఖ్యుల నొంచి మించి = 

ఐ. లి, లీల నోర్చిన _ కొన్ని (ప్రతులు. 4. యిది -.కొన్ని (పతులు. 5. కుండుట 

చూడు _ కొన్ని (పతులు. 

1. గురుండు _ సెక్కు ప్రతులు. 2. డుకురు _ కొన్ని పతులు ౨8. తితో నీవు - 
కొన్ని (వతులు. 4. నీవు - పెక్కు |పతులలో లేదు. 5. నేనొక్క = కొన్ని (పతులు, 

6. గృష్టుండు =.అ, ఊ, ఒ. ణ.- 7. వునందాక' - ఊ. ఐ. ద. 
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కొని ప్రీతుం డగుచు నియతాశ్నుం డై. చానిం దొడుగునప్పు డాచార్యుం 

డిది దొల్లి దేవసంరవణార్థంబుగా నజుండు 'చేవేం[దున శకిశ్చె నదీ యతం 

డంగిరసునకు నంగిరసుండు బృవాస్పతికి బృహస్పతి యగ్ని వై శ్యునకు నగ్ని 

వై శ్యుండు నాకును దీని నొసంగి" రని 'మెజింగించి సమంతకంబుగాం 

*ిద్రాడిగి నానావిధవాక్యంబుల దీవన లిచ్చి పొ మ్మని యనుజ్జ కినేసిన 

నమ్మహీపతి యుబ్బి యరదంబు సత్వరంబు చేసి యనేకరథకరితుర గోనరని 

కరంబులు ీదన్నుం బరివేష్టింప వివిధతూర వ్ర నాదంబులు నింగి ముట్ట వివ్వచ్చు 

వెనుకొనియె నట్టియెడ నిక్కడ. 

117. చ. సురభసవృంత్తి వాండుసుత నై న్యము లొక్కట 'నేచినం గడుం 

దిర మయి నీబలంబులు నుదీర్టత సూపిన జావ్నా వీసము 

ద్ధురయమునాభిఘట్టనముతో *నెన వచ్చె నశే్యద యప్టు సం 

గర మతిఘోర మయ్యె నొకళాలము నట్టివి సూడ 'మెయ్యెడన్ . 

118. వ, "అయ్య వసర ంబున. 

119. ఆ. నడుమ భాను6 అ నము గకుంగొలి 

దాని మిగులు "బుద్ది ధరణి భాను 

యుగము. దాల్చి ననగ నొప్పిరి త్మీవతే 

జమున గురుండు [దుపదసంభవుండు. 

8. కిచ్చిననది-ఈ. ఖ. డ. 9. నతండ - కొన్ని (పతులు. 10. ౫గనని=క. ఏ. జ. బ. ర.వ. 

11. యెరుంగించి - గ. ఈ, ర. అ. 12. దొడివి - స. పెక్కు (ప్రతులు; దొడిపి - 

ఈ. చ. స; దొడివిం(గిం)చి = అని పాఠములు. 18, చేసిన _ "పెక్కు [పతులు; 

యిచ్చిన - ఓ. త. ర. 14. నరనికర = సెక్కు |పతులలో లేదు; పదాతులు _ ర, 

15. తనుంబ ఎ ఓ. న. 16, న ట్రయెడ = పెక్కు [పతులలో లేదు; నంత నిక్కడ = 

కొన్ని (పతులు. 11. నిక్కడ - కొన్ని [ప్రతులలో లేదు, 

117. 1. మార్భలంబులు = పెక్కు (పతులు. వి వి. _ఇ.ప, వ. హా. కి. సరి ఎద. వ, 

బ. వ; నెనవచ్చి _ కొన్ని [పళులు, 

118. 1. ఈవచనము కొన్ని |పతులలో లేదు. 

119. 1. భంగి = ఒ న. ల. 6 
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120. వ, ఇట్లు [దో ణధృష్టద్యుమ్నులు మెజసి పోరి 'రప్పు డప్పాంచాలవరుండు 

121. 

122, 

128. 

120. 

122, 

గుఠునిళశరవర్ష ౦బులు వారించుచు మిగిలి మనవాహిన్నివె నడరి నేల నెత్తు 

టం *దోంచిన నతనికో ల్లలకుం గాక యొది(గి యచ్చటీ పజ మూండుీగుంపు 

లయ్యె కనప్పుడు [దోణుండు గినిసినం  జూంచాల కేక య పముఖబలంబులు 

గలంగం బడిన *మగుడ “*నన్మ త్రేృన్యంబు పురికొనుటయు ధర్మనూనుండు 

సోగగాగియోధపోరసహితంబుగా నురవడించినం గని నికగ్గలివింశ తిచి త్ర 

సేనులు భీమ'నేనుని వాహ్లికుండు (దౌపదేయులను దుళ్ళాసనుండు సాత్య 

. కిని శకుని నకులసవాదేవులను సోమదత్తుండు శిఖండిని నలంబుసుండు ఘటో 
త్కచానొం దలపగిరి ళల్యుండు సింధురాజుకడ నుండియు నగ్గ లి” నమ్మగ్గ 

రంబు మొగంబునకుం జనుచు శీమరలుచునికించేసీ తత్కాలున్నికీహితుం 

డయిన యుధథిస్టిరుం దాక నివ్విధంబుే*నం దార్కొనిన గోయద్దొరలు 

నానాపకార దారుకావిచిత్రసంగరంబులు నేసి పల్లవి తాళోకపుష్సితకింశు 

%కవనంబులం బోలి పొలిచి రాసమయంబున దుస్ఫసేనుండు శై నేయుని 

మూర్భితుం “జేసిన నాలోనన తెలిసి యితండు (పచండభంగిం బెనంగెం గవల 

యమ్ముల కోవాటించి గాంధారరాజు (దోణు 'జసకుం జాణ నట్టియెడ, 

. మనమూం.క యొుది(గ గుంపులు 

గొని యెప్పటియట్ల యగుడు గురు డతిరభనం 

బున ధృష్టద్యుమ్నుని ఖీ 

ముని ధర్మజు బొదివి యు|గముగ నేసే నృపా. 

. అయ్య వసర ంబున, 

= ఉభయబలంబులు. బురికొని 

యిభతురంగస్యందనంబు లీల. (బోవులుగా 

1. రప్పాంచా - "వేక్కు ప్రతులు. 2. జొత్తిల జేసిన - న, కి. మూకలయ్యొ - 
గ.జ.బ.వ. కీ. నప్పుడు - కొన్ని [పతులలో లేదు. 5 మగుడ - కొన్ని 
(ప్రతులలో లేదు. 6. మననై న్యంబు - కొన్ని (ప్రతులు; యుష్మ తై ్సన్యంబులు - 
కొన్ని (పతులు. _ 7. వీరులతో నురవణించి - ల. రీ. మగుడు - ఖ. చ.వ. 
ల. హితుండై యుధి - చెక్కు పతులు. 10. నమార్కొ - ఏ. ద. 11. యొండొ 
రులు యు. డ. 12 కాకారంబులం బొలిచిరి _ చెక్కు. [పతులు 

క, ఈవచనవం ట. ణ. [ప్రతులలో లేదు. 



124, వ, 

125, శే. 
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ఏపభయాళ్చర్యాత్శకు లై 

నభశ్చరులు వొగడ నీసునం బోరాడెన్. 

అలి ధృవ్షద్యూమ్బు (దో శాచాడ్యూలయద్ధము న 

సం, 77222 

అట్టిసంకులసమరంబున సుస్టిరోత్భాహుం డై. నిజవ్యూహం బభేద్యం బగున 

ట్లుగా కుంభదవష్టంభంబునం బేర్చి కుంభసంభవుండు ధృష్టద్యుమ్ను మిగిలి 

పొండవనై న్యంబు తైన్యంబు నొందించుచున్న ినప్పాంచాలకుల | పదీన 

గుండు గోపోద్దీపోతుం డయి పారావత వర్ణ ంబు అగుత నోరథ్యంబుల నగ్గురు 

నరుణాశ్వంబులకా 'బెరయ నరదంబు వఆపించి *పలకయు వాలునుం గొని 

సావాసికత్వంజున నతని శేరికడ 6నొగం |దొక్కి "యెక్కి కాండిపయిం జిత్ర 

గతులు మెజసి తజ చై తొరంగు తదియశరంబులు నిజశకిరంబు. జో (క 

నీ కుంజెడుినాలో. జేయార్సు రాకుండియు6 దమకంబునం గృపాణంబు 

వీసరినం ద(దథతురంగంబులయంగ...బ ఎ జన చాశకెలది నయ్యా 

చార్యుండు రయంబున. 

అలుగు చెక్కలు!గాం జేసీ పాఠకుల సూతుం 

దునిమి సిడమును క్పెలక్షయు( (డుంఛి వైచి 

మేను లతించి కులిశంబు. బోనిదొడ్డ 

వారసం జేయ సాత్యకి నడుమ శనఅకె. 

123. 1. రభసాళ్ళ్చ = ల, 

1. నింగడచి - ఈ. 9. సమయంబున పాంచాల - వ. శి. తముఖుండై - కొన్ని 

(ప్రతులు, ఉ. గుజ్జంబుల - వా. 5. పలుక = చెక్కు. పతులు: 6. నొగలు = 

కొన్ని పతులు. 7. యెక్కి - కొన్ని [పతులలో అేదు. 8. జేర నేర - అని పాఠములు. 

9. నట్టుగా జడియుచు నాలోగాలు శేయార్చ -బఒ. ద.ప. వ. వీ. శ. హ నా. 

1. గావించి = వా; గానేసి- న ఫ. ర. వ. 2 బలుక = కొన్ని పతులు. 

8. నణికె = కొన్ని ప్రతులు . . 
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126. వ, 

127. క, 

126. వ, 

129. క, 

180. వ, 

181. చ. 

126. 

127. 

128, 

129, 

180. 

181i. « 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 
ww 

ఉట్లు రినిపుంగవుండు సీంగంబు 1 వెదివినీకురంగంబుం గాంచుచందంబున 

ధృష్టద్యుమ్ను రకించి తొలంగం గొనిపోయె ననిన విని యూంవిశకయుండు 

సంజయున కి ట్లనియె. 

పులివాతికండ. గొనుగతి 

నలఅవునం బాంచాలటసనయు 'నయ్యెడరునకుం 

దొల(గించిన సాత్యకివై 
నలుక వొడపుకుండు నెట్టు లాచార్యునకున్ . 

1అనుటయు నమ్మానవసజికి సూతనూనుం డిట్లను నట్లు సెసినం గినిసి గురుంిడు 

ఇక్కలు గల “ెనుణాముశై వడి సాత్యకివై కేగవియుటయు నతండు 

నిజసారథి శాలోకించి యివ్వి|పుండు ధర్మతనయభయంకరుం డితని 

మార్కొనవలయు నని పలికి తేరు సమ్ముఖంబు సేయిరోశె నిశెఅంగున, 

తలపడి చాపరుచులు మెటు( 

గులగములుగ గుణనితాంతఘోషంబులు గ 

రలుగా నారథికో త్తమ 

జలదయుగము 1మెఆసి సాం|దశరవర్ష ముిలన్. 

అంతకంతకుం గదిసి భల్లంబుల నేట్లాడం దొడంగిన. 

గొడుగులు గేతనంబులును గూ!ల దనూద్గతర క్తధార 2త్రొ 

ల్కెడుగజదానతోయముల లీల వహించె బలద్వయంబు న 

1. లలోని = త. 2. మాతంగంబు ల. ళ; కరీం[దంబు - క. 

1. నట్టి యెడరునం = కొన్ని (పతులు. ది, బట్లునా = కొన్ని (పతులు. 

1. అనవుడు నూత సూను(నందను, సుతు) డమ్మానవపతి కిట్లను = అని పాఠములు; 

అనిన విని = ర. ఏ. ఉరకలు ద. ప.వ. లె. నడరుటయు _ కొన్ని (పతులు, 

4. చిమనో(న్త్రంబులు నిగుడించె = ఎ. ద. 

F. మెఅనె _ చెక్కు (పతులు; పొదవె_ల. &.నన్, గన్ - అని పాఠములు. 

1. గడ(ణ)గి = కొన్ని (ప్రతులు; గవిసీ - ల. వ. 

1. లగనుద్ధత (నుర్గత) - కొన్ని (ప్రతులు. ౨. లెల్లడ = వ. 
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160. క. "పెటికితి నలుంగులు మేనులు 

నెణి( బడ నెల్లెడల( గలయ షనిబిరితి వారు లి 

_త్తణీ 2 సీళుబు (చావక 3 

ప్పిల *వెట్లొకొ శతునై నరోఖీకరమూ ర్రీ. 

161. క. వెన్ను 1మును(గ6 దివియంగ లే 

162 

169 

160. 

161. 

162. 

163. 

కున్నను (చావ దగునీళు లొదవిన హయముల్ 
నిన్ను 7ెరిపించు ననవుడు. 
గన్నుల నగి యర్జునుండు *గల వివె యనుచున్. 

ట్ జా అర్జునుంథు దివ్యా(స్త్రముల థర బిగిల్శి కొల నుక్సాదించుటి గా 

సం, 7_/4_82 

. "ధర దివ్యాస్ర్రవాతిం 2బగిల్చి కొల నుత్చాదించి వే 'దానికి 
నృరజాలంబుల నిల్లు గట్ట మననై న్యంబుల్ వెం తొండ న 
చ్చెరు వందె౯ సురసంఘముల్ హరి నుతించెం బంగి యప్పార్డు భూ 
వర ము న్నిట్టివి సూడరు౯ వినరు నెవ్వారుం [దిలోకంబులన్ .5 

. తె, వార్ల మందస్మితముతోడ నమ్ము'రారి 
యి 

యపుడ వాయముల మెయి *పెట్టునట్లు నేసి 
కిశణిమి నీళులు (దావించి తడవి మగుడ( 

చెశ్చె మనయోధు లెల్లను విచ్చలింప. 

1. నిమిరితి - కొన్ని (పతులు. 2. నీరులు = అ; నీళ్లు [చావకయ(యు) = కొన్ని 
[వ్రతులు. 8. వెట్లకొ - కొన్ని (ప్రతులు. 4. భీషణ _ కసం. శర. చెక్కు (పతులు. 

1. లుమును(నుం) గ దివియలే - కొన్ని (ప్రతులు; మునుంగ గడులే - ఉ. ఐ. 

2, గలవే యను ౬ పెక్కు (ప్రతులు. 

1. వరదివ్యాన్రు - వ. 2. జెకల్చి-ఆ. హా. లి. గట్టుగట్టి, గట్టగట్టి - వ. 
అ టి టట 

4. గందె=ఎ ద. వ. వా, ర్ ఈ పద్యము తరువాత అట్టి యెడ, - అను వచనము 

కొన్ని [వతులలో గలదు. 

1. పట్టునట్లు _ వ. కొన్ని ప్రతులు. వీ, తడిమి. ..కడిమి, మగుడ ౬ కొన్ని (పతులు; 

తరిమి నీళ్లు (చావించి యంతటను - గ. జ. ఐ. వ; తవిలి మును నీళ్లు [(చావించి 

తరిమి మగుడ = ప. ॥ 
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164. వ, 

165. క 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

ఇట్లు "నీద చేర్చి, 

మును దివ్యా స్త్రబలంబున 

జనియించిన!నీరితోన సంభూతం బై 
'యొనరినీఖాణము మేపెం 

కిదగివుసననం దుగ గము౭కు దర్ప 'మెలర్నన్ ం 

166. వ, మేపి కట్టాయితం ఫీయి మనమూ.కలనడువముం బడంతులపిండులోనం 

167, మ, 

[గాలెడు ఏవిలాసియుం బోలె విలసిల్లుచు నమ్మవానీయరథ్యంబులం 

బూన్చిన( జాండవమధ్య ముం కిడారథం బల్లన యెక్కె నాతడవున దుర్యో 
ధనుం *డనలిదూరవ ర్తి యె వారలం గని వేగంబున వచ్చుచుండె వార 

లక్కడ ర్్సండ్ర రయ్యవసర6బువ నచ్చటిభూవల్లభు రి ల్రెల్ల వెల్లి నైన. 

మొగంబు౭ం తోడ వెజంగంది జెందంబులు గుందుచుండం దమలో ని ట్రనిరి. 

చతురంగంబులు! నొక తావేట వివిధా(స్త్రృజ్వాలలం కప్పగా 

నతివేగంబున క మింగ [(గోలె ఘనమాయజా రూ పడంగించె నా 

నిత( డన్నింటిని రిత్త వుచ్చుచు మదం బేపార ని మై రణ 

ఉతియుం బీను(గుపెంట.6 జేసె *జనయం క్జిట్టాడయగా శక్యమే. 

168. సీ. కురునేనవై ( బడ్డ సరకు సేయక మంచు విరియించుఖానుని వెరవు మెజని, 

164. 

65. 

166. 

167. 

168, _ 

యిది నడు*గల నని యించుక గొంకక తనఘోటకంబుల6 కిదడవం బనిచి. 

1 ఈ వచనము కొన్ని (ప్రతులలో లేదు. 

1. నీటి = ఆ; నీరువలన = ద. వ; నీరిలోన = ర. 2. ఘానము = అ. గ.వ.వా; 

ఖవణము - వ. శి. దనిపుగనత్తురగ _ స; దనిపుగ (దనివిగ, దనుపుగ)), నత్తురగ = 

అని పాఠములు; దనువుల నత్తురగ - వ. 4. దర్పం బెనగన్ = పెక్కు (పతులు, 

1. బె నమన = కొన్ని (పతులు. 2. విలానుడుం, విలాసినియుం = అని పాఠములు, 

ల. డు _- కొన్ని పతులు. 4. డతిదూర = ఒ. క. ర; డనతి దూరంబున వర్తిల్లు 

వారలం ఎవ. 5. చూడక నై ంధవుని వలనిక యడరి రయ్యవ = కొన్ని (ప్రతులు, 

6. లువె నీ - కొన్ని ప్రతులు; లువెలువెలనై = వ, 

1. ల = కొన్ని (ప్రతులు. 2. చెల్చిశా వా; గప్పితా = ఆ. లి. [మింగ గోరి = 

న; (మింగబోలె =ఘ. డ. శీ. నితనిం జిట్టాడ = వీ, కళ. వ. ర. జెండాడగా అ చ, 

1, వలనని = వ. 2, దడుమ, దడువ = అని పాఠములు, 



162, చ, 

155. 

156. 

152. 

154. 

165. 

156. 

క, 
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"నురవడింపవు వీరల సరకు గొనక 

వీని కినిస్పుడ యజ్ఞులు విడిచి 9శ్రడ్రవు 

క0న్పునుడు నత( డిది వోలున యనుడు( జేరు 

డిగ్గి సారించె! గీడి గాండివగుణంబు. 

1 ఎడ6 గని యబ్బలంబు గడునే డెఅ గిట్టి మవోన్త్ర శ స్త్రము 

లడువడిం గుప్పం 2ఏరారగ6 జలంబున. EK దొర6గింప నేచి క 

వ్వడి వివిధోజ్జ వలొ(స్రుముల వాని 'వెసళ౯ా మగిడించి తాంకువె 

ల్రిడరంగ. చేసె మింటికలయంతయు. కిజ్రిట్టలు గట్టుమంటలన్. 

ఇ _ల్రెలంగున, 

. లావును 1ేవెరవును మెటజయంగ 

నీవీరులు పాండుపు[తునిం బొదివినచో 

నావీరునియక్కజ మగు 

లావు 'వెరవు6 గరతలామలక మె తోంచెన్. 

అట్టి యెడ, జతురం1గంబులు,. 

* నొచ్చినం జచ్చిన6 చెరలిన 

విచ్చిన నయ్యెడరు సూచి "వినువక వెవె. 

జెచ్చిినం గడు | గిక్కిలిసిన 

నచ్చట మనసేనలోన నార్పులు ీవెడలెన్. 

7. నురువణింపకు = “వెక్కు |ప్రతులు. _ 8. నీవిప్పుడట్టులు - శర. కొన్ని |ప్రతులు. 
9. తడుము, తరుము = అని పాఠములు. 10. మనుడు నిది వోలు నని వారియని 

నదే = ద, వ. 

1. వర్ష ముల్ = ఈ. వ. 2. గూర తురగంబులవై - ఐ. ల; గూలగ బలంబులవై = 

ఒ. లి. జంటలు గట్ట, జిట్టలు గట్ట = న, కొన్ని (పతులు. 

1. వీరము మెర - ఓ. త. 2 ముజనావలికిం దోచె గర - ణ. 

1. గ బలంబులు ఆ కొన్ని (పతులు. 

1. విడువక -ణ ర. ల. కడుంబిక్కి -క.ణ.ర. వా. శి. నిగుడెన్ = ఆ. 
జ. ప.వ, boo 
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1567. వ, 

166. సీ, 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

ఆఫల్గునుండు పాదచారి యై యునికిం చేకువ సెడియును గెలుపున. 

కాసపడియును నిట్లు [గ్రమ్మిన కౌరవనై న్యంబు పొంగికిననము దంబుపోలిక 

యగుటకుం దగోనతరంగంబులచందంబున నిగుడు శరపరంపరలవలనను 

ఘోషంబు చాడ్పునం జెలంగు తూర్యనాదంబులవలనను వివిధస_త్త్వంబుల 

విధంబున నుల్లసిల్లు మాతంగతురంగసుభటన్యం దనసందోవాంబులవలనను. 

జలియింపక చెలియలఠికట్టయుం బోలె నవి నిలువరించి సయవ్వికొనుకు 

తూవాోలి విజృంభించిన, ' 

పటుభ ల్లనికరంబు పర*గినం బజీయ లై యణవణ లయ్యెడు నరదములును. 

కినానార్భచంద్రణాణ[ వాత మడరినం దునియ లై మేదినిం కదొరంగుకరులు 
ఇాతనారాచీపుంజంగ్బులు నిగిడిన *గుదురు లై కూలడు ఘోటకములు 

వివిధా(న్ర్రతతులు పర్విన "గండ లై వండం దటిగిన ట్లుండుపచాతీచయము 

. నగుచు *లీభత్సరా[ దమవోద్భుతములు 

మూ ర్త మంతంబులుగ మనమొనలు ర ౬ 

మాంసమేదోస్థిమ సి మృమయేీిత( జూడ 

ఘోరరూపంబు లై పరిటోభ మొందె. 

150. వ. ఇవ్వీధంబునం గురుసేనం గ నుపుేకొట్టి నవ్వుచున్న కవ్వడిం గనుంగొనీ కమల 

157. 

లా 

159, 

నాభుండు. 

1. అట్టి యెడ నాఫ _ కొన్ని (ప్రతులు. £. యని ేకువ _ "పెక్కు [వతులు, 
8. న _ కొన్ని (ప్రతులలో లేదు. 4. న, = కొన్ని [ప్రతులలో లేదు. 5. యధికవిక్రమ = 

ఉ.ఠఈ. 6. లియె _-కొన్ని పతులు, 7.చె_ఉ, ఠ. 

1. విన = కొన్ని (పతులు, 2, నాగార్డ = చ. వా నానాకరార్థ చంద (నొత జు 

ఇ. త, లి. దొరుగు _ పెక్కు (పతులు. 4. వజం=వ; ల, బులచే గుప్పగుదు 
పలై -వ. 6. గుదుపలై -భఘ.యు. డ. ర; గుదులువై, గుదిగొని = అని పాఠ 
ములు. 7. గండ్రలై - ర. ర. కులము - సెక్కు (ప్రతులు; కులును - ఈ. 
9, కౌ దభీభత్సమవో - పెక్కు (ప్రతులు; "రౌ దలీభతృభయానకములు = ఊ. ఎ. 

ఏ. 10. తజాతఘోర ౬ ల. 
r 

1. కొట్టిన కవ్వడిం _ శర, వా, 



142. వ, 

148. క. 

144. వ, 

145. చ, 

146. కొ 

148. కే, 

ములు: గదిసిరి = ఊ. ఎ. వ. 
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ఇవ్విధంబున రౌద్రరసంబు దళుకొత్త దర్భంబున నైంధవుం డున్నదిక్కున 

కుం బోవంబోవ, 

=ళి టిందొాగుబిందు లద్దునుచేత మృతి టొందుద్ = 

సం, 7_74_.17 

వించానునిందు లేక 

స్యందనగతు లై కడంగి వై. న్యంబులు. దో 

రుం “చెప్ప దెరల నానం 

(కోందననందనునిమీ(ద శీగవిసిరి గడిమిన్. - 

ఇ ట్ల్రీవంతీశ్వరు *లురవడించి. 

వారులపయిళ౯ా నురారీపయి నాతనిీమేనను బాణీవర్ష ముల్ 

గురిసి రతండు వారి నతిఘో రశరంబుల *నొంప ధీరతం 

'చెరలక "వారు దదథము చేల్చిరి తూపుల వెల్లి నల్లి య 

య్యిరువుర కపండులుం దునిమి యేపున మూంకలీ పె ల్లడంచుచున్ , 

తోడన కడు వేగంబున. 

[AG తురంగముల నూతు: గేతనమును దు 

న్య్మాడుచు వీందునితల యిల 

చె డొల్లయేగ జేసె. కిది వభల్ల (పవాతిన్ . 

'దెంపుబెరల _ ర; చెప్పదేల _- కొన్ని [వతులు. 2. గడగిరి, గణగిరి = అని పాఠ 

144. 1. వంతి చేశాధీశ్యరు = ల. వొ. £2, లురువణించి = "పెక్కు- పతులు, 

145. 1. మెయి- కొన్ని (పతులు. 2, మేనున = కొన్ని (పతులు, చెదగ = టు.వు 

లి, జాలముల్ వ. 4. నొంచి - కొన్ని (ప్రతులు; ముంప నెంతయుక్ ౬ ద. వ. 
5. విండ్లునుం దునిమి _ "పెక్కు (పతులు; విళ్లునుం _ ట. ఐ. ఠి. పేళ్లడంచు వ. 

౧ లు య 

146. 2. గకేసె - కొన్ని [వతులు. బి (గూరభ ర్థి = పెక్కు. ప్రతులు; దీ వభ ల్ల = వ; 

ఘోరభ ల్ల = బె. 
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147. వ, 

146. చ. 

149. ఆ, 

150, వ, 

151. సీ, 

147. 

148. 

149, 

160. 

151. 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
బీ 

ఇటు దల శ]ేదునుముటయు బలుగాలిం కీగూ బుతరువుపోలీకం బడినయ[గజు 
lop) 

నాలోకించి యనువిందుం డలుక యు నుమ్మలోకంబు నుల్హింబునం జెనంగొన 

గద గొని రీనంరంభంబున. 

అరదము డిగ్గి తీ వగమనాతిళయం బున గిట్టి వబాహువి 

స్ఫురణ దలిర్ప చానవనిషూదనుఫాలము (వేసి యార్వ ను 

ద్ధుకంరభసం బెలర్బ గద (దుంచి పదంబులు బవాు శాఖలుకా 

శిరమును పే దెంచి వాని బలి సేసె ధనంజయు. కీడాజిభూమికిన్ , 

దొరలు వడిన సేనీదూలక యవ్వీరుం 

జుటుముటుటయును జెటు కీగవియు 
లు రు రు 

కాబుచిచ్చు దజచు. శీగానల నీలలుగం 

జేయువగిదిం దోంవం జేసె నతండు. 

కేఇల్విధంబున, 

అచ్చోటు 'గదలి వివ్వచ్చుండు సన జన నతని*మై వాడును వాయదచయుబు 

శిడప్పియు నతనికి నప్పుడు నైంధవుం డున్నెడ దూర మెయు౨డుట యును 

గని సంతసము కనొంది కౌరవయోధులు సింవానాదవంబులు సేసి తలుకు 
నారథికో_త్తము. డచ్చ్యుతుం జూచి కరథ్యముులు మేనుల నలుగు లుండ 

1. దున్మాడుటయు =గ.వ, వి, దూలు.స, కొన్ని (వతులు, తీ, కిం గూలిన 

యగ -క.ఘ-ర్వు.డ.ర.వ. 4. కయుంగదుర గద గొని -ద.వ. క. రథ 
సంబున = ణ. త. 

1. [ద్రుంచి = చెక్కు పతులు. 2. డావావంబునన్ వ. 

1. చెరలక = కొన్ని ప్రతులు. ౨. గిట్టి _ కొన్ని (వ్రతులు, 8. గాన నీలణుగ (నివు 
రుగ్య'జేయుపగిది దోప జేసి నిగిడె నతడు _ న. న, చెక్కు. (వతులు, 

శ. ఈవచనము ఒ. ఓ. ట, (పతులలో లేదు. 

1, గడచి = చెక్కు. (పతులు; వాసి = క. ఓ ద.ప. 2, మె -ఎ,ల. శి, దప్పియుఎ 
శర _ .వెక్కు [వతులు; దద్దయు = ల్సి 4. నంబంది _ ల. ర. బొంది = "పెక్కు. 
[వతులు. 6. రథ్యంబుల = వెక్కు_ [పతులు 
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192, 

185, 

186, 

182, 

184. 

185. 

186, 
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ప్పుడు వెజు( గంీదె కనచ్చెరువు( బొందె వియచ్చరకోటిగ్ యిట్లు ప్రో 

శిడునెడ [దోణువిల్లు వెస రెండుగ సాత్యకి (దుంచె. (దుంచినన్ . 

* గురుం డొండొకవి లై తిన 

సరభనము'గ నదియు. 2దునిమె సాత్యకి మణియుం 

ద్వరిశిమగ నెక్కు వెట్టంగ 

శరాననము లన్నిీయేనిం జక్కడిచె వడిన్. 

అట్టయెడ నాచార్యుం డాత్మగతంబున. 

'రామునందును గా_ర్తవీర్యతితీళు 
నందు నరునందు ఖీష్మునియందు దక్కు 

గలగునే యెందు నీయ స్త్రబలము పిని 

ీయౌాశువి కమ మద్భుతం బయ్య జూడ, 

= అని యగ్గించె. జారణసిద్ధసాధ్యులు సంకీర్తనంబులు సేసిరి 1వండియు 

నొండుకోదండంబు గొని యగ్గరుండు *దొరంగించినశరంబులు శైనే 
యుండు శీదుత్తుమురు సేసిన. 

. ఏవీరు'న కైనను నిది 
జీ భా వారూఢంబు గానిపని యే యనుచుళా 

కిమీ వా శెల్లను క జెలుచం 

గ వారము నేసి రతనిం గౌరవనాథా. 

లీ, దిచూచెను [బమోదము తోడను దేవకోటి పోరెడు ర. శీ. విన్మయము = 

కొన్ని (పతులు. 5. టులంత = వ. 

1. న=కొన్ని (పతులు; నమరియు ఎవ, లి, [దుంచె _ కొన్ని (పతులు, లీ. యెన్ని = 

ర. వ; యన్ని = క. ఘ. రు. 

1. యమిత = ట. వ యందు ర. 

1. మరియు _ కొన్ని [పతులు; వెండియు నొండొక కోదం = వా, వ, దొరంగించు = 

ట. వ; దొడగిన - ఈ. 8. దుత్తునియలు _ కొన్ని పతులు; దుత్తుమురుగా చేసి = 

కొన్ని [పతులు. 7 

1. లక్రై = కొన్ని పతులు. 2. భావాంతర్గతము -ట. శి. నీవా శెల్లిను _ చెక్కు 
(పతులు. 4. నాతని. ;..రపుడు గౌనవ = ఇ. త. ల; నతనిం,,. రెలమి గెరవఎవ,. 
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187. వ. 

185. శా 

189. క. 

140. వ, 

శీ మదాంధ మహాభారతము 
నూ 

అప్పలుకులు కనహింపక, 

. అగ్నేయా(న్త్రము [దోణుం డేసిన సముద్యజాలికామా లికో 

ద్విగ్నం బయ్యె పీన భంబు వారుఇశరావిర్భావముం 'జేసెం తి 

ఛాగ్నిన్ఫూ ర వెలుంగ నాశినివరుం డబ్బాణముల్ (దాసని 
ర్మగ్న వ్యోమచరంబు *లై. తొడరి పోరం జొచ్చి నొండొంటితోన్, 

ేరరోరంబు గాంగ వోవో 

కారము లెస(గంగ బలయుగంబును డయ్యం 

గోర "వెడంవాసి శాంతము 

లై శెండును నిలిచె నమ్మవో(స్త్రుము లధిపా, 

ఆసమయంబున ధర్మ జ ఖీమనకులన వాచేవులు ఇ నేయునకు జానట యి 
కతిమిన ధృష్టద్యుమ్న[పముఖరథికవరులుం దలకోడచి భారద్వాజు౦ 
చాకుటయు దుళ్ళానను మున్నికిడికొని మనదిక్కు రాజకుమారవర్ల్గ ంఖు 
వారలతో6 దలపడిన నుభయబలంబులుం బురికొని ఊకమూోవారిసావారిం 
'బెనంగుచుం డె *నప్పు డక్కడ. 

141. క. నరుండు దనళేరు వోయె!శేడు 

157, 

140. 

"తెరువున *కై నంత సేన కిది వ్యా న్ర్రములకా 
ధరం గూల్ప (గ నయ్యెడ న 
య్యరదముం గృమ్హండు ర్వర్రన్యు టద్భుత మయ్యెన్. 

విని సహిం . నా. 

1. జేసెను _-ర.వా. ౨. జనంబు = కొన్ని (పతులు; జగ ౦బు = కొన్ని [వపతులు. ల. గోపాగ్ని - చెక్కు పతులు; రోషాగ్ని _ వ. బవ. 4 వెదొడరి వ; ఆ 
కణగి = ఊ. ఎ. ఏ. 

గా 
1. ఘోరములు గాగ _ ద. వ; 2, బోరజెడ - ద, 

1. తరమిన _ చెక్కు_ (పతులు. 2. డుకొని _ కొన్ని [పతులు, ఏ. నంత నక్కాడ = కొన్ని (పతులు. 

141, 1. డి _- కొన్ని (పతులు. 2. నున్నంత - న, కొన్ని [వతులు, శి, దివా కొన్ని [వతులు. 4. గూల్చగా నాత్తనియరదము _ వా. క. నడవు = ఖ. చ. 

న! 
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69. వ, 

169. 
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కొల నక్కజంబుగ శీనలుగులమొన ఘటియించి *ఉయమ్ముల దాని కిల్లు గట్టి 

సారథి లీల నళ్వములీ కార్యము దీర్చునంతకు రినవ్వుచు 7సవుల నిలిచి 

కిగ*రనమున చాను గానివా(డును బోలె 

నరద మెక్కె *నింక నడ్డపడంగ 

10లవియే పురారి కై నను వీనిచే? 
జచ్చు*ేవాండు గాక నై ంధవుండు. 

అనుచు నీ యోధపవీకు లందజును “బెండువడి యుండిరి గాని “యందు 

నొకండేనిశీయు నక్కున మార్కొానువాండు లేం డయ్యె నట్లు కోప జం దే 

వుండును గ్ గీడియు కజాల | కీడవిధంబుగా వివారించి యనాయాసగమనవిలా 
సంబు మెజయం జని చని | పొద్దు వాలుట గనుంగొని పాంచజన్య దేవద 

తంబు లొ త్తి రయంబు గ కొని యరిగి రా చక్కటిం గొందటజు నరపతు: 

లొండొరులం బురికొల్పికొని యడ్డపడి శవులు వెట్టి బెట్టు వెనంగి సము 

[దంబు సొచ్చినయేలులుం బోలె నడంగి రట్టు నై_న్యంబు గడచి బలితంపు 

వల [వచ్చికొని 'వెలువడినమవామత్సంబుకీలును రాహుముఖంబు * వెడలిన 

10 చం చార్కులుం బోలె బొలిచి యట వోవుచుండ నయ్యెడ నై నికులు 

సింధురాజుపని సాలించి తొలగి రి_తెఅంగున దు _న్తరంబులగు!*1బహుళబలం 

బుల నిన్తరించి యయ్యిరువురుం దల లెత్తి చూచి తమలో ని ట్లనిరి. 

8. నలుగుల ఘటియించి యమ్ముల దాని కి న్రిమర గట్టి = కొన్ని (పతులు; నలుగుల 

నెడ(నిగుడించి యమ్ముల. ..గట్టి =ర. వా. శీ, యిమ్ముల. . గట్టి వ; యిషు 

వుల. గట్టి =. ఓ. గ్. దాహము =ఉ. ఠఈ. 6. నరదంబు = అ. గ, జ. బు 

7. నవల - కొన్ని (పతులు. 8. గౌరవమున = కొన్ని (ప్రతులు. 9. నితనికడ్డ = 
ఇ. ఐ. 10. నరిదియే = చ. వా. 11. గాక నేడు వైంధ = ఊ. ఏ, 

1. నయో్యోధులు జెండు - కొన్ని (పతులు; నయ్యోధవరులు బెండు - కొన్ని (పతులు; 

న య్యోధముఖ్యులు బెండు - ఓ. వా; నీయోధులందటు బెండు = ఐ. ఒ. ద. శే. ప. 

2, యందొక్క_౦డేని = కొన్ని [పతులు; యందొక్క-_రుం డేని = కొన్ని (పతులు. 

లీ. యుమారొను = కొన్ని [వతులు. 4. గోపాలుండును _ కొన్ని [వతులు. ర్, గిరీ 

శ్రియుఎ=వ. వ. _6. నతి మనోవారంబుగా ద. వ; జాల కీడావినోదంబుగా = న. 

7. తవులు వడి 'పెనగి=న కొన్ని (పతులు; తడవు పెనగి = ఎ. స; తవులు వెట్టి “పెనంగి= 

"పెక్కు (ప్రతులు. 8. లుంబోల = కొన్ని (పతులు, విధంబున = ఊ. ఏ. 9. వెలువడిన= 

కొన్ని [వతులు. 10. చం(దాదిత్యు = ఘు యు, డ. వ; చం[ద్రనూర్యు ణు ఊ, వ్ 

11. బవుబలంబుల = పెక్కు (పతులు; బహువ్య్యూహంబుల = 9. ణ. 
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10. అ. వీండె నై ంధవుండు వీనిచుట్లను గ్భప 

శల్యగురుశనూజసామద త్తి 

కర్లరగసుతులు గావలియున్నారు 
ణణ 

పోటుమగలు గాన పూంచి పట్టి. 

171. వ. అని పలికి చారిలలో నాజయ।|దథుం దస్పక చూచి వెండియు. 

172. క. వీ రేమి గాచెదరు తా 

నేరూపున (బదుకు పీర "లేల సురలు జం 

భారియు6 గాచిన దన్నును 

బారోసమరి కాక నింగి. బడనిచ్చెదమే. 

178. క. అనుపలుకులు నీ యోధులు. 

దనయులు పినుచుండ ఘోరతరదుర్గము 3 

ల్లను గడచి "లాభ దేశము 

సనం జొచ్చినవణిజు లట్లు సమద లీలన్, 

174. వ. ఒప్పినయప్పురువస త్తములం గనుంగొని యారథికజనంబులు విస్మయంబునం 
కదమలో ని ట్లనిరి, 

175. కే. "పెక్కునదు లీ(ది వెడలుట ేకృుదావ 

శిఖలు గడచుట 'దారుణాళీవిషముల 

బారి దప్పుట గాదె కుంభజముఖో (గ 

శూర యోధుల మిగిలి వచ్చుట దలంప. 

170, l. చుట్టును = సూ. కొన్ని (పతులు. 

171. 1, లా జయ[దథుం = కొన్ని (పతులు. 

172. 1. లిల నాసురబ్బంచారకులు - వ, ౨. నమరువాడ రథము బజిపుము వేగన్ ౬ 
బ. వ. శ, 

173, 1. లోభ _ వ. 

174. 1. విస్టయంబున = వెక్కు (ప్రతులు. 
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176. వ. అనుచు నా'కృష్ణుల నుపలథించి. 

177. క. గురుముఖబహురథికళరో 

త్కరముః చే నైనకొ_త్తగంట్లను సుమనో 
డూ బాణలి లా 

భరిత నవక ర్జి కార 

స్ఫురకాచలయుగముభంగి. పానిచిరి చూడన్. 

178. క. అని యగ్గించుచు సింధువి 
భునిశేదెస విగశాకు లై_రి భూవల్లోభ య 
వ్వనజాతు లెజ్టీ నెర లొ 

ప్ప నతని వీతంచి *యార్చి బరవస గ్మలరన్, 

= తఎబధాొర్ ణందున దుర్యోోధనుం డద్దనుతో/ దోలవణుథ్ విఎ 

సం 7_76_87 

179. వ. 1కడంగి రంత గురుపతి గూడవచ్చి కుంభసంభవక్ళతం బగుకవచంబుకతం 

బున భయంబు దక్కి బలంబునకుం దలకడచి తనరథంబు జయ।దీథుం 

డున్న దిక్కున కడ్డంబీగా. జొచ్చిన నతని నూరెల నున్న*వీరలోకంబు 
మ.దంబున సింవానాదంబులు సేయ శంఖ భేరీన్వనంబులు సెలంగం దమతేరికిం 
గమ్లైదు రై_ నిలిచీనం గని కృష్ణుండు * గీడి కి ట్లనియె. 

150, క. ఆపద ముట్టినయెడ ని 

శ్లుపార(గ వలదె 1రథికుం డీతండు శళ్వ 

176. 1. క భ్రప్పాక్టునులనుప = కొన్ని (పతులు; జిష్టుల = థీ. 

177. 1. బోరిరి వ. - ఇ 

178. 1. యెడలనిరాకు = ఊ. ఏ. 2. భుల ౬. ఊ. ఏ. 8. కనులొప్ప=వ. 4. మిగుల = 

వ. క. మెసనగన్, మొప్పన్ వ. 

119. 1. కనిమసంగి రివ్విధంబున గురు - ఊ. ఏ. 2. థు(ని)దిక్కున = కొన్ని (ప్రతులు; 
థుని రథంబున = ఐ. ఓ. ఇ. లీ. గారానిచ్చి = అ. గ, వః గాబోనిచ్చి - ఎ. ద.వ 

గా నిలిపి - ఇ. ఓ. ఓ. వ. 4. శూరలోకం = కొన్ని పతులు. 5. పొలిచినం గ 

కొన్ని (పతులు. $6, గిరీటి _ చెక్కు (పతులు. ం 

180. 1. దీరుడే వ. 



తీల్వీ 

181. 

182. 

168. 

184, 

181. 

162. 

188, 

184... 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
క్ 

తోపోనిద్దీ పుండు *మాచెసం 
జాపకళావేది దర్చసంపన్నుండున్ . 

గోమునం జెరింగినవా(డు మ 

వోమానోద। గచిత్తు డ ట్రగుటను సం 

శ గా మంబున కలుకండు 

తిం క్రామభుజావీర్యదుర్మద స్ఫురితుండున్ . 

మనకును నితనికి వై ంధవుC 

1 డనునొడ్డున నయ్యె జూద మధి కౌద్దత భి 

బున గాలువుము చిర కాలము 

కివమునమున రారాజు నలుక క మందింపు తగన్. 

= ఈశండు మీకు నాపదల కెల్లను మూలము ధర్మపు[తు*ేదు 

ర్ల్యూతమునం బరాభవము *నొంద(గ -జేసినపాపనిశ్చయుం 

డాతరుణీలలామమున క మెయి భంగ మున్నె బీడు నీ 

చేతులలా వెటుంగండు విశిష్టశుభం బిది నీకు ఫల్లునా. 

ఎటి(గినం కేర(డు చేరుట 
'యెజుేకువ మై మనకు దైవ మిచ్చినసిరి యి శ 
ట్లణిమిన “యాలో (గ్రక్కున 
కెనటికు మిత(డు దెగిన మనమనఃపీడ చెగున్. 

2. ద్ధితుండునూ - కొన్ని (ప్రతులు. శి. మీచెన - పెక్కు |వతులు. 

1. మహిమోద([గ = కొన్ని (పతులు; మ్యానగస్తచిత్తు = ఊ. ఏ. ఖ. చ. అ. వ. శ, 
వమన. ౨, [గామమునకునలు, ([గామమునకునులు, [గామమునకు ఫీకరు డుద్దామ. 

అని పాఠములు. శి. స్ఫూ శ్రీతుడున్ = రీ. 

1. "కొత్సుక్యం = ఖి. మ. ఓ. త. ల, మనంబునను రాజు _ కొన్ని (పతులు; మనమున 

"వెస రాజు న. శీ. మండింవు = కొన్ని (పతులు; మర్గింపు = ౨, ఇ, వ, 

1. నిందూ ఇ + టి, వ. 2. దొర్లగ శానా చా, 

1.కమెయిన్ _బ. వ.వీ.వ.నూ 2, యీలో[గ ద. పీ నూ. లి. నరుము 
మితడు - వ. 
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185. మ. వెళవే సంపద గోరి గాండివగుణావిర్భూతజాణాలి క్రి 

186. 

187. 

188. 

169. 

190. 

క్ర, 

'ఖుర యె వచ్చుట యిమ్మహీపతి కితం *డేలొక్కొ_ యత్యంతని 

ష్టుర శార్యోోన్నతి నిన్ను చాక దలంపం జోద్యంబు కి డగ్గ మె 

దొరకో లర్జున *ఏకు. దొంటి సుకృత స్తో మంబుక ల్మిం జుమీ. 

ఇత(డు వడిన [బజ విచ్చును 

ధృతి నై ంధవు. కడలి మె నేనిం దెగు నాతం డు 

ద్దతి విడిచి క షాజిపోయిన. 

కి బతిన కదియ బాలు గడంగు పటుశౌర్యనిధీ. 

అని సెక్కుళంగులం జెప్పిన విని వివ్వచ్చుం డచ్యుతు నాలోకించి. 

॥ (చౌపది వడ్లబన్నము లుద|గత మదిని బెదకాల మి 
డ దె 

చ్భాపరతంతు. డై తనవశంబుగ( జేసిన వీనిగర్వముం 
గోపము వెంపదే మనము గుంద(గ6( కేయడె యింత 'సెప్ప నే 

లా పొరిగొందు నీతనిం జలంబు బలంబును నీవు మెచ్చ(గన్. 

ఒరులదిక్కు సనకయరదంబు నీతని 

యున్న యెడకు నడపు మన్న నతడు 

నట్ట చేయ( దనకు నఖీముఖు లై వచ్చు 

వారి జూచి మనుజవల్లభుండు. 

. మనమున గొంకక యెదురుగం 

జనియె నిజోగ్దతికి మెచ్చి జనపాలకు లె 

1. ట్రిరవై - వ. 2. డిందొక్క డత్యంత - ర, లి.ద్దతి _ వ; న్నతి తోడ దాక 
న్న 

ఐ. 4. నీదు తొంటి - కొన్ని (పతులు. 

1. డడ్డ మైన _-ద. వ; డడశె నేని - న. అ. 2. డాగిపోయిన - స. కొన్ని (పతులు. 

8. |బతికినదియ _ వ, | 

1. విని = చెక్కు. [వతులలో లేదు. 

1. దర్పముం = న. 

1. రథము నరుపక యవ్విభు డున్న యెొదకు _-ద.స. 2. ముఖ మె-ద'ప 
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గ్ 

న్లీను విచ్చలింప సేనా 

నినదం బెసంగంగ ఘోర*నిష్టురవృ _త్తిన్ . 

191. క, తము బిలుచుచు నివ్విధమున 

నమేచాటోవపగతి నడరు జనపతి( గని చి 

త్రము లంర నార్చి నీజశం 

ఖము లొొ_్తిరి శార్జధరు(డు గాండివధరుండున్. 
fy 

192. చ, ఎలమి( తెలంగు కృష్ణుల యహీనసముద్దతిం జూచి కేద్దోోక్రవి 

వ్యూలు లయి మానవేందుదెస నాసలు 2మాని మృగంబు (భాంతిను 

జ్ఞ్వలీదనలంబులో నుణుకుచందముగాం గొని నీదుయోధవీ 

రు లకట చచ్చి. జచ్చె నని [మోయంగ నాతండు వారి క్రి ట్లనున్. 

198. క. భయ మేటికి వినుడు ధనం 

జయునిం గేశవుని నాదుశర*ేకీలాసం 

చయమున 2నేశ్చెదం బేశ్చెద 

నయనానందంబు మీ కొనర్చెద( శీగడిమిన్,. 

194, వ. అని పలికి పార్టుం గనుంగొని యవసష్టంభంబున. 

అటి ధుర్కోదను/ ఠర్జునుం దలనడి యదిక్షేవీంచుథు ఎఎ 

సం, 77/80 

195. చ. వినుము కిరీటి దివ్యశర'వేదివి నాం జను చేను లేనిచో 
టను మును సెల్లె నీకు. నిచటం జన నిత్తునె యిస్తు నీబలం 

190. 1. నిశ్చయ వృష్తిన్ _ పెక్కు (ప్రతులు; నిశ్చయ భంగిన్ = ఓ. జ; నిశ్చయ బుద్దిన్ = 

ద. ప. - 

191. 1. రాటోప - ల. వా; చాటోవమున _న. వ. 

109, 1. కోవవి = ఈ; వారువి న. లి మాలఠి=ఎప.వ. లి. దవానంబు ఆ వా, 

1. లీతా = వ. 2. నెదిర్చి పేర్చెద _వ, వా; నేర్చెద జూడుడు = ఒ. లీ. (లీతిన్ = వ. 



196. వ, 

197. క, 

198. ఆ. 

195. 

196. 

197. 

198. 

దోణసర్వము _ తృతీయాశ్వాసము 455 

% 

లును వారినేర్సుC జూచుటకు బోరికి వచ్చితి నీవు పొండురా 

జునకు జనించి తేని 'దెగి చూపుము శౌర్యము న(న్ర్రవీర్యమున్. 

అనుచు [గూరంబు లగుమూండు!నా రాచంబుల నన్నరు నేసి శరచతుష్ట 

యంబున వాయంబులు నొప్పించి పదివాణంబులు పద్మ నాభునురంబునం 

[గుచ్చి కీమునిగోల యొక్కకోలం దునిమినం గినిసి [కీడి యాతనివై6( జతు 

ర్షశశినిశిత| పదరంబులు వరగించిన నవి యమ్మహీపతిమైమటువు దాంకి 

మిట్టోపడుటయుం జూచి తొమ్మిదిదూపులతోడం బంచాశుగంబులు నిగిడిం 

చిన్ నవియు నిష్ఫలంబు లగుటయు నిరువడెనిమిదిబాణంబు అడరించె 

నవ్వాలమ్ములు నమ్మెయిన వ మన విషాదంబున వాసుదేవుండు 'వానవి 

కి ట్లనియె, 

మున్నెన్నండు నివ్విధ మే 

నన్నది గా దమ్ము 2లడలె గాండీవము లా 

క్వ్ఫిన్నీ భుజములళ క్రి యు 

మిన్నక పోం జిత మిది యమి [త ధ్వంసీ. 

నీకు. జూడ ముష్టినెలవు నాకర్షణ 

గాఢథతయును వాణగతియు. దొంటి 

యట్లొ యొండుభంగి యె తోంఛినో నాకు 
fw haw నున్న రూపు "సెప్ప వన్న పార్ధ. 

1. దగ జూపుము ఎవ. 

1. నారనం = కొన్ని (పతులు. 2. ములుకోల - కొన్ని (పతులు. లీ. విశిఖంబులు 

పర -వ. 4. పడయజూచి = కొన్ని (పతులు; పడుట చూచి = పెక్కు [వతులు. 

ర్, యమ్మవో(న్హ్రంబు అవియు నిమృలంబు = కొన్ని (పతులు. 6. నిరువై యెనిమిది ౬ 

కొన్ని (పతులు. 7. నిగుడించిన నవ్వాలమ్ములు వమెన = కొన్ని (పతులు, 

1. గన్నారగ జూడ లేదుగాం వా. ఐఏ. లడరె_ వ; వెడలె. నూ. 8. వున్నిజ 

భుజ = వ, 

1. చెప్పు మన్న - కొన్ని ప్రతులు. " ° 
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199. చ, పిడుగుల యట్ల తాకి రిపుబ్బందము లం 'దెగటార్చు నాజి నె 

ప్పుడు భవదీయీదివ్యశరపుంజము *లొక్కట నిప్పు కిపొల్లు వో 

'యెడు నిది నీవు నిమ్మతివిహీనపుజంతువు నేమి శేట్లకుం 

కెడుటకు నొక్కొ వినయము సెందెడు డెంద మలంతం బొంబెడున్. 

£00. వ అని యిట్లు దన్ను నిదించుకొనుచు గోవిందుం డడిగిన లురందరనందనుం 

డతని కి ట్లనియె నిది యొక్కకవచధారేణంబు మున్ను (దోణుం డొక్క 

రుండ యజుంగు6 ఒదంపడి నాకు నెణింగించె నిప్పుడు సుయోధనుండును. 

నెటుంగు 'తెంగు కగావించెం గావలయు నిమ్మెయి మైమటువు | తిలోకం. 
మిల కభేద్యం బగుటీయు నీవు నెలుంగుదు వెణింగియు న న్నడుగ చేల. 

భువనత్రంయంబునందును క*వస్తుపకారంబులు _ నీయెటుంగనియవియుం. 

గలవే యది యట్లుండె నితండు దీని నగ్గురుకరుణం బడనసీనవా' డై. 

201. క. విను మాంటదివోలెం దన 
తనువున కడ్డంబు గాంగం దగిలిచికొన్నా 6 
డనఘ యిటు శై న నె ట్లగు 
నని కీయెజుంగడు దీనివిధము లన్ని యు కెలియన్. 

£02. క, నావింటేబలువు( చేతుల 

లావును జూడు మిదె నీతలం కికుడుగంగ శే 

నీవిభునిం గవచరతతు( 
క విలసిల్లంగ నీక యలంచెద? గృష్టా. 

198. 1.దీవశర _ కొన్ని (పతులు. 2, లక్కట యిపుస. కొన్ని (పతులు. 8. పొ నాలో 
కొన్ని (పతులు. 4. నేమిచేతకుం _ వీ. స; నేడు నేట్లకుం _ వా. 

200. - 1.ణంబున నైనది మున్ను -న. 9. చేసెం గావ = కొన్ని ప్రతులు. $, యు _ 
చెక్కు ప్రతులలో లేదు. 4 నమన్తపకా = న. య. 

21. 1. నీదగునని _- వ; నిట్లగు _ కొన్ని (వతులు, వ. తలవడు = వ; ఇమెరుగుదు _ 
“వ. వా; యెరుగుదు మెన విధము _ వ, 

ఓ 1. బలిమి. వ;కొలది- ఊ. 2, కుడుగుము _ కొన్ని [వతులు, కి, విలసిల నీక 
వీని నలచెద గ్బృష్టా =వ, క 



206. 

207. 

208. 

205, 

వ, 

ద్రోణపర్వము _ తృతీయాశ్వాసము కర్? 
é 

అంగిరసుం డమరపతికి నొక గ్రామవో(స్త్రం విచ్చి దాని నతండు నా కొసంగా 

నది నిఖలకవచనిర్భేదనశీలం బై యుండు చాన నిమ్మెయిమలు !వలువుళ్లు 
కసే చెద, 

అని వెన నాదివ్యశరం 

బనూనమం।[ శ! పకాశ మగునట్టులుగా 

గొనయమ. నం కి జేర్చి తిగిచినం 

గని యశ్వశ్రామ వాహుగర్వం *బలరన్ . 

ేఅధిపసర్వా(న్ర్రృఘాతి యె యతిశయిల్లు 

న(న్ర్రమునం జిత్రముగ( కదెగయంద తునిమె 

నమ్మవో(న్ర్రంబు న ట్రది వమ్ము కిగాగ 

నెటి(గి వెుం గంది వారి కత. డిట్టు లనియొ, 

ఆచార సుతు న(స్త్ర|పభావంబున నవ్విశిఖంబు ఏనివాతం బయ్యె బునః 

[(వయోగంబు సేసిన నది యొప్పమి 1నేయు నని వింటి *నావింటోబలిమిన 

సాధించెదం జూడు మను *నవసరంబున నయ్యిరువురను దుర్యోధనుండు, 

తొమ్మిది తొమ్మిది క.వాలిక 

యమ సల మున్నేసి పటుశరాసారము వై. 

(గమ్మ్ంచిన మనదెసం దూ 

ర్యమ్ములు*నుం గీ _ర్తనములు నార్పులు. "తెలంగెన్. 

1, వరువుళ్లు(?) =వ. లి. గావించెద = పెక్కు (వతులు. 

1. [వకారమగు = కొన్ని పతులు, 2. బేర్చి - పయ.ల-వీ, వా. లి, బెసగన్ = 

ఈ; బమరన్ ౬ ర 

1. అదియు సర్వా(న్ర్ర = య. ౨, నసెజయంగ దునిమె = జ. బి. 'దెగనంత(బెగ 

యంగ)దునిమె వ, లి. గావుణుణిగి _ ఈ. ఖ. మ. య. శర; గావుడెరిగి = మ; 

వోవుచెరిగి - కొన్ని (పతులు. క 

1. యగునని - వ. ల. నావింటి - ర. [వతిలో లేదు. శ. బలువున “ద. వ.వం 
4. సమయంబున = చెక్కు. (పతులు. 

1. వాలిశె _ కొన్ని ప్రతులు. 2 సంకీర్ణ = వ, 
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908. ఆ, అలిగి యవుడు గఅచి యన్నరుం డాన్ఫపు 

తురగములను సూతు. 'దునిమి వైచి 

రథము నజణకి యధికరయమునం దజచుగ 

నాటు గరతలముల నారసములు. 

209. వ, ఇట్లు విరథుండును వికలవాస్తుండును వై శీవిమల్టుం డగునన్నరనాథుండు 

వెడం గగుటం గటకటం బడి యాకంకటంబు నిష్ఫలం బనుబుద్దిం బుచ్చి 

వై చి యొంీడొకకవచంబు దొడిగె నయ్యెడరు గనుంగొని (శ్రీ ఘంబునం 
రత్రెనికోత్త ములు కచతురంగబహుబలంబులతో6 *గవిసి కవ్వడిం జుట్టి 

ముట్టి యలు(గులీసోనలు గురిసిన నతండు నంరంభ విజృంభితుం డగుటయు, 

210. చ. అణిముటి( (బెశ్లెం 'దేరులు గజావళి గూ లె. దురంగమాంగము 

ల్లిటికొని యె౯ మహిళా భటులు లెక్కకు మిక్కిలి సేన *పాడుగా 

కెటి మయి రపు కృష్ణుండు నినాదము భూగగనాంతరంబునం 

దజచుగ నొత్తె నిర్మథితోదానవనై న్యము( శాంచజన్యమున్ . 

211. త. పేంటు ఫిషణ మగునర్జునా కమంబి 

ఘోర మైనమురారిశంఖారవంబు 

నధికభయసం|భ్రమంబుల నావహింప 

నధిప నలుగడం *బజచె నై న్యంబు గల(గి. 

212, వ. 14 త్రెజంగున. 

208. 1. ద్రుంచి = కొన్ని (పతులు. 

209. 1. విపన్నుం - ల; వివర్ణుం వ. ౨, డుక(గృవ = కొన్ని |వతులు. శీ. తురగ 
స్యందన బహుళ ంబులగు బలం ఎ వ; చతురంగ బలం = కొన్ని (పతులు. జీ. గదిసి = 

ఊం, ఖ. వా. ర్. జుట్టు ముట్టి _ ఈ. 6. వానలు = కొన్ని (పతులు; వాన గురియఎవ. 

210. 1.దూలె-వ. ౨. వెల్లుగా - ఉ., లి, నరిశె నరుండుక్ళ = ద. వ; నరకిన యప్పుకృ- 
a ర్ G ల; నురుమయి రప్పు కృష్ణుడును నొక్కట భూగగ వొ. క. ఇాతవ టైన్య = వ. 

211. 1. అట్లు _ పెక్కు (పతులు. ల. బూరె ౬ రల. 

212. . 1. ఈ వచనము కొన్ని |వతులలో లేదు. 
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818. క. మును 'సనంకటిపడి మూకలు 

లీ14. వ. 

216. క, 

గను కని కివిచ్చుటయు బిదప *గాండివి 5 మెజ నెం 

బొనుంగుపడి యుండి తగుగా 

డున కీమండుమవహానలంబుపోల్సి_ మహీశా. 

అయ్యవసరంబున సింధురా జరతకం బై నబలంబు సంతోభసహితం బగును 

శ్పాహంబునం బొదేలి శంఖఖేరీపణవాదిీక్వణన మేదురసింవానాదభథరితరోద 
సీకువారం బయ్యొ నచ్చిడిముడిిపడుట యవలోకించి. 

మందస్మిత సుందరవద 

చేందు లగుచు వారియు నరుండు నే క్రేజు (బియముల్ 

'డందముేలం బొంద భవ 

న్నందనుె నురవడించినం గని ీకడంకన్. 

ఆని పవ నేచుంతు లోనగు నొనమం/థుర్ థివ్ లొత్యా పెట్ట యద్దున్నుపై/ గఎీయుట్ విజ 

సం, 701 

౨16. క. వారలం బొదువ నడరుబలు 

"శేరులమొ త్తముల 1బుగిలి దీ _వపటీరథో 

దారు లగుచు నెనీమండురు 

వీరులు దణీమిరి నితాంత వేగోజ్జ్వలు లై. 

217. వ. "వా గెవ్వ శివ్వ రంకేేని. 

210. 

214. 

215. 

216. 

. సందడి పడి ఇ; సనకట పడి - వ; సంకుల పడి -న. ప. 2. పడు మూకలు = 1 

ర. ల. కి. బరచుటయు శ. 4, గాండీవి వెనన్ వా. ర్. వొలిచెన్ వ. 
గ | 

ప 

+ బొదలు మవోనగంబు = న. 

_ వి=ఘ. చ.బ. 2. రణన ఒ.న. ల. వా. లి, పొటవలో న, 

1. లొంద(దం) గ(ను) భవన్నందనువై - కొన్ని (పతులు. 2. కినుకన్ -ట. 

+ మించి- జ. బ. ౨. రవో - కొన్ని పతులు రయో-న. శి. మండురు = 

_ వ.నం. వా, 

217. . వారెవ్వరం శని _ ెక్కు_ (పతులు; వారెవ్య రనిన ౬ ర. 
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218, 

219. 

220, 

వవ], 

25, 

బిల, 

క్ర, 

రో 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

దండిమగ లైన వృషనే 

నుండు 1ేళలు:డు వై ంధవుండునుం గృపుండును గ 
ర్లుండు గురునందనుండు శ 

ల్యుండును భూరీ శవుండు నుర్వీనాథా. 

కే అందటు నొక్కుమొగ బై, 

తనదై న ప్రతిన నెఅటవుట 

కును మ.ఖోళ్రపాయ మది యగుట నట్లు సుయో 

ధను. బరిమార్భ( నగడంగుఫ 

లును. దలపడి రాత్మశంఖ ఘోవంబులతోన్ . 

అట్టియెడ 'దేవద త్తము 

1లట్టాత్లె నరుండు పెక్కువిడుగుల| మోంతకా 

కీబెట్టు వలి చుతన్ని నదము 

పుట్టించెను దిగులు సిదుపు తకుసేనన్ ం 

చెవులు వీంటటలు వాఆఅంగ. జెల(గునమ్మ 

హారవమ్మున lకులుకక యతనిమీ(ద 

విభుడు గన్హ్రాదులును శరవృష్టి గురిసి 

కడం నై ంధవుదిక్కున కడ్డపడుచు. 

ఆసమయంబున నశ్వశ్ఞామ "యుబ్బి జెబ్బదిమూండుమార్షణంబుల ముర 

వైరిని ళల్ల|తయంబునం జార్జుని వై దుళరంబులం దురంగంబీలం గేతువు 

1. గురుడు = ర, ల, [శవను డుర్వినాథా = వ. 

1, ఇట్రందరు = వ, 

1. రందరును నకుంరిత బలులై_ అట, వ, 

1. యు డెబ్బది మూడు - జ.న. 

నొక్క విశొఖంబున నేసిన _ న. క్ష 

1. ఇట్టె త్త - వ. 2. బిట్టుపరపు; పట్టువరచు - వ... 

. కలుకక = ల. ౨. రధివ - కొన్ని [పతులు. 

2 బాణ|తయిం = య, శీ. లగేతనంబు 



224. సీ, 

225, వ, 

లిదిరి. క్ల. 

227. అ. 

లలో, 

226. 
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శి 

నేసిన నవ్వాసవి యతని *నూటయాజింటను గర్జునిం ్బదింటను వృష నేనుని 
కమూ(టను నొప్పించి యొక్కకత్తి వాతియమ్మున శల్యుీచాపంబు 
ముష్టికిం |దుంచిన, 

'వేగంబ వేలొక్కవిలు గొని మజేశు( డతనిమై దొమ్మిదియమ్ము 1లేయ 
ముప్పదికెంటను మూట 'నేనిండిను బదియింట *నలువదిబాణములను 
గర్జ భూరి| శవఃకర్ట నందనకృపగురుపు[త్రు లేసీ రన్నరుని మణియు 

నాతనిమీ(ద దివ్యా ( స్త్రంబు లెదు గోవిందోమై స_ప్పతివిశిఖములును 

(దొణి ర్నిగిడ్తించె నట్టిసందడి జయ।ద 

థుండు వారలమటువున నుండి పల వె 

సరభీసముగCల దిస_ప్పతిసాయకంబు 

లమ్మవోజాహు దెస6 "గౌరవాధినాథ, 

ఇట్లు చెక్కం |డొక్కవెట్ట సె ల్రేసినం గినుక "నూనినీనవ్వు కౌద 

రసరీబు నలంకరింప. 

వడి రాభేయునీ నాతని 

కొడుకును బం జెంట 1మూంటం గుదియించుచుం గ 
వ్వడి యొకబలుతూపున నె 
క్కుడురయమునః కీదుని మె శల్యుకోదండంబున్. 

తునిమి 'తోన యతని. దొమ్మిదియమ్ముల 

(సుక్క చేసి మూట సోమద త్త 

4. నోలి యారింట న; నూటరువదింట న. బదియెనింటను ఓ. 6. బద 

మూటను ద. హ బదమూడింటను న. 1. వాలమ్మున =వ. 8, ఇావంబు 

[దుంచిన ఇద, ప, 

1. లేనె - చెక్కు (పతులు. . నిరువది _ జ. శీ, దీవాన్ర్రంబు - వ. 8. వై- 

ఐ.బ. ల. శీ. నిగుడించె = కొన్ని (పతులు, ర, సంబుగ న్షతిసా - వ. 

1. బూనిన = కొన్ని (పతులు, వ, రేౌదంబు నలువందనలం - ల. శీ. బు చదనంబు 

నలం = మ, ర. వ. శ 

1. రెంట ఎ బవ. లి. [దుంచె = మీ, 

1. కినుక నతనీ _ అ. జ. ఐ. ° 
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“ 

F 

తశనయు నెనిమిదింట (చౌణిని నిరువదే 

నింట6 గృపుని నొంది నిలువరించి. 

౨96. వ, మటీయు నిర్రువది మెజుంగువాలన్ము ేలశ్వ శ్లామీయంగంబునం (గుచ్చె ని 

ట్లందటితోడను [గందుకయ్యంబు సేయీనమయంబున నొక్కొ క్క-మరి 
నారిపిణఖురోద 5నోర వాలిం దోంచుజయదథు నేయం రదిఅకున్నం దమ 

కోంబున నెడనెడ నణీముటింద| దథంబు దెసోకు నతండు వాటు విడిచిన 

విశిఖంబులు నూలుగల వప్పుడు భూరి శవుండు వాసుదేవుని *శేతీమునికోల 

10ఏాకకేలం దునిమి కదిసి కీడిమేనం 12 దిస ప్తతిశరంబులు వరగించెం 
దక్కటివా*ీరును నొక్కమొగిం (గూరనారాిచంబులు గుప్పించి 

నొప్పించిన, 

999, శా. కోపాటోప!ీమవో గమూ _ర్రి యగుచుం గోదండటం కారలీ 

లాపూర్ణ ంబుగ భూనభోంతర మతం డ య్యోధులక వాణజా 

లాపాతంబునం దూల నేసి చటులవ్యాపారఘో రానిలా 

తెపతోభితవారివావాచయభంగిం జూపి నేపార(గన్. 

వఏ0, వ. అట్లు విచ్చియుం పీగాడికొని *మూంకలం కిరార్చికొని యొండోొోరులం: 

బురోకొల్సి కని. 

996. 

దల, 

230. 

1. నళ్వ శ్రామ యంగంబున నిరువది( మెరుంగు'వాలమ్ములు [గుచ్చె - వ. వ; నిరువది 

నాలుగు వా =ఘుయుడ. 2, యురంబునం = కొన్ని [పతులు; యరదంబునం = 

అ; గలయం |గుచ్చె - ఊ. ఏ. క, నవసరంబున = ద, ప ర, వ; నెడ = ఎ. శీ. దన 

నిల్చి ఘోరనారాచంబు లేయ జయ।[దథు = ట. వ. 5. నరవాణం దోచు.స; నొర 

పారం దోచు వ; దోశెంచు జయదధు - అ. గ; జారి పారం దోచు- ఆ. ద. ప; 
నగ పాటు దోచు - ల; వార బోరం దోచు ర; నరవరగా దోచు = ఓ, 

6. చేటవడకున్నం - ద. ప. 17. కుబాట - ల. శ, మ. రి. వుండు పట్టిన ముని = 

జౌ, ణ; వు మునికోల = వెక్కు. | పతులు. 9, మును(లు) - కొన్ని పతులు. 

10. నొక కోలం _ పెక్కు (పతులలో లేదు. 11. ది = కొన్ని తులలో లేదు. 

12.56 లొక్కుమృ్మడి = ఈ. ట. వ. 18. చనిచయంబులు = ఖ. చ.వ; 

చ జాలంబులు ఎగ. ఘ. బ. 7 

1. సమగ - ఇ. లి. బగు-ఎ.వ. శీ. కేసి - కొన్ని [పతులు.. 

1. గూడుకొని పెక్కు పతులు. £, మరల మూక = కొన్ని (పతులు. లి, గూర్చు 

కొని = పెక్కు [వతులు, వ, కొల్పుకొని చెక్కు. (పతులు, 
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281. క, 

౫92, వ, 

298. సీ, 

౨84. క, 

ప్రే, 

232. 

2988. 
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ఆరధి!కు లొక్కమొగి న 

వ్వీరుని వె 6 ీగవియుటయును విస్సురితళరా 
సార మతండు ినిగిడించిన 

వారిబలము లెల్లర క్షవారిం డేలెన్, 

ఇ-తకెటంగునం బెరలచుం 1బొదువుచు భవదీయనై నికలోకంబు వోక 
పెనంగె ననిన విని కీయవ్ప) డేమేమి యడియాలంబులతో నెవ్వశివ్వరి 
సిడంబులు మెఅసియుండె నని యాంబికేయుం డడిగిన సంజయుండి 
ట్లనియి. 

(పస్ఫురచ్వానరవతియును సింవాలాంగూలంబు నుజ్జ్వలగోవృషంబు 
వారణకత్యుయు భూరిమయూరంబు సితయు( గాంచనసింధురంబు 
2ిరత్న యూసంబును రజశవరాపాంబు నుద్దిప్యమానమహోరగంబు 
గేతనంబుల నొప్పుం గీడికి నాచార్యసుతునకుం గృపునకు సూతజునకు 

నతనినందనునకును మ చావనీశ్వ 
రునకు శలునకు భూరి శవునకు నై ౦ధ 
వునకు రా రాజునకు నిట్లు దనరి *మెజయు. 

బదసిడంబులు నభమున( ర్ బభలు నిగడ. 

మనతొమ్మిది సిడములకం 
ఖును నుజ్జ్వల మగుచు *నొక్కటియ పెకై్మై యొం 

1. కో త్రము లొగి నప్పురు షువై గవియుటయును స్ఫురిత ఘన శరా వ; కోత్తము 
లొగి వవ్వీరు = కొన్ని (ప్రతులు. 2. బొదువుటయును = కొన్ని (పతులు. కి. నిగుడిం 

చిన = పెక్కు [వతులు; గురినెను నీ వారీ _ ఊ. వ. 

1. బొదలుచు = వా. 2. యాలంబులో చనెవ్వరెవ్వరి - వ. 

1. శిఖయును _ కొన్ని |[పతులు; సిత కదళియు హేమసింధు - నా; మదరాజస్య 

శల్యస్య. . సీతా మ|ప్రతిమాం శుభాం = వి.పి, ఎస్. (ద్రోణ. 92.18 8. రత్నమ 

యూఖంబు - కొన్ని |ప్రతులు; సౌమద శ్రే పునర్యూపో -_ పి. పి. ఎస్. ద్రోణ 92-22 

8. సింధుపతికి నీ య్యగసుతునకు బరగో సిడములుజ్ఞ్జ పలంబుగ వర్తించె నుగ్రభంగి - 
ట.వ. 4. వెలుగు, వెలుగ, మెజయ, మెరిసె - అని పాఠములు. ల. |బస్ఫుట 

ముగ - ఊ. ఏ. 

బలి, 1. నెక్కుటి య -ర, బు ” త త 



శ్మీగ్ర4 

ల$5. తె, 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

దును కిచాన తోంచు నయ్య 

ర్థునుసిడము మహో గతం గురుతితినాథా. 

అనుడు న మ్మేదినీళు( డి ట్లనియె నట్లు 

కీడివిస్మయావవారణ కీడ సలుప 

గురునిదర్పంబుచే నా(క *సానినధర్మ 

సూనునై న్యంబు ల ట్లయ్యె సూతతనయ. 

286. వ, అనుటయు సంజయుం డతని కి ట్రనియి. 

వీకీ7. క, 

శీలి. వ, 

వ్, 

వగ. 

కై 

హం. 

సఅయ్యెడ 'భేచరులకు "వెల 

గ య్యడుచందమున నట్రాయవసరమున బ 

ల్కుయ్యము గురుబలము తో 

కినయ్యె యుధిప్టి రబలో చ్వయంబున కథధిపా, 

1ఆసంకులసమరంబున బృవాత్ల తుని "ఊేమధూ_రియు ధృష్టశేతుని వీర 
ధన్వుండును నకులుని వికర్ణుండును నవాదేవుని దుర్ముఖుండును సాత్యకిని 
వ్యాఘదత్తుండును *దలపడిరి శల్యుండు కిసేనాముఖంబునకు వచ్చుచుం 
బోవోచున్న వాం డగుట నుచితంబుమెయి గ్నచ్చటియనికిం జొచ్చి (కొప 
చేయులం చాంకె భీమసేనుని నలంబుసుండును ధర్మనందను నాచార్యుుం 
డును మార్కొని రప్పు డయ్యుధిష్టిరుండు, 

2. చానె _ కొన్ని (పతులు. 

1. యమగురణ ఎవ. ౨. గొనక _ కొన్ని (పతులు. 

1. అయ్యెడ నభళ్ళరుల వెజు- స. చెక్కు (పతులు; అయ్యొడ నభథశ్చరులకు = కొన్ని 
(ప్రతులు. 2. నయ్యమనందను బలోచ్చయము ౬ వా. 

1. అట్టి సంకుల _ కొన్ని (ప్రతులు. 9. మార్కొని రప్పుడ య్యూధిష్టిరుండు = వ; 
శలుండు [చెపచేయులను భీమ = వా. శీ, సింధురాజు కడనుండి యగ్గలిక మొగ్గరంబు 
మొగంలు వకువచ్చు . ఓ. త. 4. చుం(నుం)డువాడు _ "పెక్కు (పతులు. 5, నచ్చుట 
యునికిం జేసి (చౌప.? ఈ. ఉ. ర, దలపడ్ - కొన్ని (ప్రతులు. 
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289. క, 

240. క. 

241. చ. 

242, క. 

989. 

240, 

241, 

బి42, 1. వివిధ్యాస్త్ర నంత = ఒ, జ. వ. 
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_ని ధర్యురాజు (దోణునితో యుద్ధము నేన యోడిపోవుది ఎఎ 

సం, ?_681_18 

గురు మెయి. *దొంబదినునిశిత 

శరముల నినుచుటయు నతడు స్మకోధుం డై 

యిరువది యేనిట నాతని 

యురశిస్ల స్థలము నొంచి పొది నుగా(్రు నృ్యములన్. 

రథమును నళ్వమ్ముల సా 

2రధి. దన్నును గప్పుశరపరంపర లెల్ల౯ా 

వృథ నేనెం గరోలఘుకా 

(పథితుం డగు ధర్మసుతుండు *ష్రాణొఘములన్ . 

అలిగి గురుండు ధర్మజుశరానన మే క్లెఅ( [దుంచి "వెక్కుల 

ముల సతురంగసూతముగ ముంచె రథం బదియెల్ల( బూచి సే 

ఏన లతండు పేళ్చె నిమ్మనుజనాథు(డు సచ్చునొ క'యోడి పాలునో 

బలిమి. *దొఅంగి పట్టువడి పాడణిపోవునొ యంచు నున్నెడన్. 

ఒండొొకవఏలు గొని ధర్మపు 

తుం డానిబిడా(స్ర్రసంతతులు రయముమెయికా 

ఖండించి తీ వరళ్ళుల 

మండెడుఘనశ కి వై చె మార్తురు దల(కన్, 

1. చె కొన్ని (పతులు. ఐ. తొంబది, తొమ్మిది చ అని పాఠములు; నవ త్య్యానత 

పర్వణాం - పి. పి.ఎస్. దో 98-18. €. మున్ బగిలించి పొదివె = ఎ. 

1. రథ్యంబుల = వా, 2. రథినిం దనుగప్పు = ర. త; రథిని దనుంగప్పు = 
=" ఉత ఖా 

కడ, 8. లాఘవ (పథి - = వ, ఉ. మౌర్టివ ముఖ్యా = ఆ. 
3 

1. చెక్కు టమ్ము - చ. వ. 2. నలుగురు జేచె క్చెనిమ్మనుజ - కొన్ని (పతులు. 

8. పారిపోవునో - వా. 4. దలంకి = వెక్రూ (పతులు, 
3 
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248. సీ, శక్తి 'యాచార్యునిళ క్షి మాయించు! బొమ్మని చూపఅెల్లను నజ్జు లెత్తి 

రక్కుంభసంభ వుండపుడు (బవ్శో(స్రు[వయోగంబు చేసిన నుగథంగి 

నయ్యస్ర్ర మాళ క్షి నద్భుతంబుగ చేల శీగలపి యుధిష్టిరీవలను నిగుడ 

నమ్మహీవిభు(డు (బహ్మో(న్ర్రుంబునన యదియడంగు నట్టుగ( "జేసి 

యతనిమేన 

కే, నై దుదూపులు *నా(టి శరాననంబు 

దునుమ గద గొని వై చె నుద్దురత నతండు 

పతియు గద వై వం దత్సన్నిపాతీజాత 

చటులపావక జ్వాలలు చదల కనినుడ, 

వ44, వం (దోణుండు కోపించి. 

945, "లే, ధర్మతనయ.ర థ్యంబుల ధరణి. గూర్చి 

ధనువు6 కేగేతువుం. దునుమాడి తనువు నొంప 

నాత( డరదంబు డిగ్గి నిరాయుధుండు 

నూర్ణ్వ బాహుండు నై యూరకుంజె నధిప. 

246, క. కనుగొని గురు డవ్విభు నే 

యను "బొడువను జేతు లాడీకట పార్శ్వములం 

దనచూడ్కి.( కిఎడినహాయరథ 

మనుజడ్విపోనముచయమ. ల మడి%యింె వెసన్. 

248, క్షే, నాచార్యుని ల. వల్లి. గలిపి = అ. ద. ది, కీ. వలన = పెక్కు (పతులు. 

4. నినిచి ఓ; నించి - ఒ. 5. భయద _-వ.వా. 6. నిగుడె - కొన్ని (పతులు, 

245, 1. గేతనమును (ద్రుంచి = ఏ. 

246. 1. బొదువను - సెక్కు. ప్రతులు; ఇట్టను - ఇ. ఈ; బొడువంబ ట్ల కేతులాడక “కెలనం-_ 
-౬ఒ. &. ర; బొడువను దవుల జేతులాడక పార్శ వపంబున జూడ్కి - వ. 2. కాశ్చర్య 

ముగా - కొన్ని (పతులు; కప్పొర్శవ్రములం = కొన్ని (పతులు. లి, బడ్డ = కొన్ని 

(పతులు; బడిన వారిరథ - వ. శీ. నిచయములను - వ. 5. యగ జేనెన్ - సెక్కు. 
(పతులు ౯ 



247. క. 

250. చ. 

విర1, వ, 

247, 

248. 

249. 

20. 

251. 

(దోజసర్వము _ తృతీయాశ్వాసము ABT 

% 

కేప్రోనిండు పొదువు6 గుంతీ 

నూనుని గురు డనుచు నుండ: జూపజగము ల 

మ్మానవపతి కీయతిరయమునం 

చా నెక్కెం కిబాణి పిన్నతమ్మునిరథమున్. 

ఇట్లు పాండవా[గజండు సవాదేవుని!1రథం బెక్కి. తొలంగం దోలుకొని 

పోయె నట్టియెడ. 

"ఉమధూ ర్రీ బృవాత్ష | త్తుశితశరముల 

నొంచి విలు (దుంప 1నొండుధనువు కరయంబు 

కవలల గొని *వాయసారథిధ్వజయుతముగ 

నతనిమ స్తక మిల గూల్చి యాచ్చి నకండు. 

కడువడి వీరధన్వు(డు |దిగర్తులు వొంగ(గ కిధృష్ట కేతువిల్ 

నడిమికి [దురీచినకా మొగమునం దళు కొ _్తెడు *శెంపుసొంపుతోం 

జిడిముడీ్పాటు లేక యతిశీ ఘమునళా ఘనశ క్రి నాత( డె 

క్కుడు *మద మొప్ప నానృ్భపతిం గూలంగ వై చె సురల్ నుతింపంగన్. 

సహాదేవుండు!ను మగిడివచ్చి దుర్ముఖునిం దలపడి దోర్విలాసంబు క! మెజియం 

బోరి పోరి. 

1. పోనీక _ కొన్ని [వతులు. 2. యును = ఇ. ఐ. 8. బోయి = కొన్ని (పతులు. 

1. యరదంబిక్కి = కొన్ని (పతులు. 

1. రయమున నొండు ధనువు = కొన్ని (పతులు; నాకండు నొండువిలు = వ; నొతండు 

నొండు ధనువు - క. ౨. రయమున - స. కొన్ని |పతులు, 8. గొనుచు వాయ 
రథ నూతశేతన యుతముగ స, 4. పోయి = ఓ. 

1. వోరగ = ఒ. ర.వ. 2. వీరశేతు-వ. లి. చుడున్ - వెక్కు (పతులు, 4. నేవు = 

కొన్ని ప్రతులు. + ల్. లేక యుండ*నతి - వ. 6. మదమొప్ప - చెక్కు ప్రతులు. 

ముద మొప్ప = వా. © 

1. ను - “వెక్కు (ప్రతులలో లేదు; మగుడి - వెక్కు ప్రతులు. 2. నం బోరి పోరి 
యంత నిలువక = 0, ఠి అ 
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252. ఉ, కేతువు !గూల్బి రథ్యముల గీటడంగించి శ రాసనంబుతో 

255, న 

౨54, జే. 

వీ5్5్. 

256. 

252, 

258, 

254. 

లకర. 

256. 

సూతునికంఠముం దునిమి *నుక్క(గ నంగము వాణపంచక 

స్యూతము "సేయ నీదుతనయుం డరిగక౯ా నిరమి|తుకరి నె 

కాతతీసం థముం డయి రయంబున. బాండవనసై న్య ముబ్బ(గన్, 

అరత నిలువక. 

1కఆకిమి సపహా'దేవు( డా| తిగ రీతి తీళ 

తనయు( డగు నిరమి|తుని దునిమి యొచ్పె 

ఖరునితలం *(బెన్వ నేసి రాఘవుడు మెఅయు 

శెటి(గు *దోంవ నీసేనకు వెఅపు గదుర. 

* నకులుని. దాశి వికర్ణుం 

డొకేపరి యైనను జెనంగ *నోపక' శతిరిగెక౯ా 

నకలబిలము( జూడ(గ "జా 

తికి. బై కొని యడరి తగరు *దెరలిన మాడ్కిన్. 

వ్యా(ఘదత్తుండు సాత్యకి న(శ్ర్రృవృష్టి 

మంచె ముంచిన నత(డు కోపించి నూతు' 

కదిపి వాయముల *బొంగొని చటులవృ త్తి 

జంచె నమ్మగధథఉితీశ్వరుకుమారు. 

1. (ద్రుంచి = పెక్కు (పతులు. 2. [సుక్కక యంగ _ కొన్ని (పతులు. 8. లజ్జ తోడు 

తరయం ఎట. న. | 

1. ఈ వచనము కొన్ని [పతులలో లేదు. 

1. తరమి - చెక్కు (ప్రతులు. ల. &తీశు తన ౬ కొన్ని (ప్రతులు. లి, దెగనేసి - ౯. 

4. దోవంగ సేనకు = కొన్ని (పతులు. 

1- మరి, వడి - అని పొఠములు. ౪. నోర్వక = కొన్ని పతులు. శీ. నరిగెన్ - 
వ్యన. శ, తిరిగిన మా _ కొన్ని [వతులు; చెరలని = తి. 

1. ముంచుటయును నతండు.న. కొన్ని (ప్రతులు. ౨. వి[ల్లుంచి - ఉ., ఈ, 8. జంపి - 
చెక్కు [వతులు. 4. బోనీక చటుల = ద, ప. 



257. 

250. 

259, 

ఏరే0, 

వర. 

250. 

cm 
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'కల్యుండును |దౌవదీపుత్రుల నేవుర 'నై_దై దుబాణంబుల నేసి మటి 
'యునుీ మార్గణనికరంబులు *సిగిడింపం జలింపక 5వా రాసౌమద త్తి నొక్కు 

మృ్మడిం జుట్టుముట్టిన నతం డందటు కన్నిరూపు లై యేపునం 6 బెనంగుచుండ, 

హరిసుతనూతి 'మావుల బకాంతకనూనుండు చాపముకా యుధి 

'స్టిరతనయుండు "గేతువు6 గడిందిమగంటిమి. [దుంప నూతునిం 

బొరిగొనీయె౯ వెనకా నకులపుతకుం డిమ్మెయిం కిజిక్కు వడ్డం శె 

చ్చెర నహాదేవనందను(డు సేసె శిరంబును *మేను 5వేలుగన్, 

"వెస మారుతియు నలంబుసు(డును బోరుచో నద్రాన వేందుని 

యంపలేబలువు 

చేత నతండు మూరగ్చిల్లి యాలోనన ెలిసి ? కాటుక ికొండీపొలుపు గెలుచు 

నాతని మేను 5 పె ల్లలరిన మాదుీవు తెజుంగుగా “జేసిన నుజక వాండు 

మాయావిలాసో[గకాయంబు గ కొని యఖిలదిక్కుల దోంచి “నిఖలబలము 

నుర్రకిపి నెత్తురుకేలులు వణపి భీమ 

సేన మాయన్న బఐకుని 'నాలేని చోట 
నట్లు చేసితి గాక నీయలవు( జలము 

నింక మెలయంగీవచ్చునె యేకు గలుగ. 

ఆనిన విని కెంపు గనుగవ నడర గినిసి 

యుజ్జ వొత్వష్ట ఎ్రబాణ ప యోగమున. [ది 

1. శలుండు (చౌ - కొన్ని ప్రతులు; ళల్యుండు = వా. ల. ను-వెక్కు ప్రతులలో 
లేదు. 3 ను _- పెక్కు [పతులలో లేదు. 4. పరగింపం జలిం - క. మఘ. డ. త, 

5. వారాతని నొక్కు - వా. 6. జెలంగు చుండ - వ. 

1. వాజుల = ఎ. ల్ల. యొప్పె నన్న కుల _ కొన్ని (పతులు, త్రి, జీక్కు._ చెట్టి చె - 

వ, 4. నట్ట =వ, 5, శెండు గాన్ = ర. వ. 

1. బలుపు = బౌ. వ. త. కాటిక అచ. ర.వ, క. [పోవు = చెక్కు (పతులు. 

4. చెలువు (గెలుచు దెగడు - కొన్ని (పతులు. 5. పెల్లడరిన - కొ మ్నస్మిపతులు. 

6. గు కొన్ని పతులు. 7. యతని - కొన్ని (పతులు. 8. నులిపి = కొన్ని 

ప్రతులు. 9. నే - కొన్ని పతులు. 10. బలము-వ వా. 11. నిత్తునె - 

ఖ. చ, వ. 
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261, వ, 

శ్రీమదాం ధ మహాభారతము 
ఆ గ్ 

భంజనాత్మజుం డమ్మ్మాయ "వాయ 'జేసి 

కిశటీమి * యేసి యారక్క-సు' ఐబఅవె నధిప. 

ఇవ్వీధంబున మనదిక్కున( "జేయం గ౭దొరలచావును "నోటమియుం జూచి 
మూకలు గలంగినం గుంభసంభవుండు రోషసంర క్రలోచనుం డయి తల 

కడచి సాత్యకి | పముఖిపాండవపత వీరీల- (గూరనారా చని చయంలుల 

నిలువరించి *నెజయంబొలిచి నిలిచి మెఅయుటయును. 

962, చ. తణీమి ఘటోత్మ_చుండు బలదర ్ ప*ము లేర్నడ (దోణుమీంద "జే 

Be కినడకేరం గాంచి చనీదెంచి యలంబుమః డమ్మరవోపురుం 

“గుటియు(గం కేసి శీశాతశరకోటికి నడ్డము సొచ్చుసాత్యకిం 

బిణి(దికి (దోచి యద్దనుజు కీమతనూజు(డు ినొంచేె నమ్ములన్ ॥ 

వం అలంబునుండు భుటోత్యాచునితో యుద్ధంబు నేనీ చచ్చుట == 

సం, 7_84_1 

268. శే, 1భూరిచ కంబు వెస నలంబుసు6డు వైవం 

260, 

261. 

262. 

268. 

బెలుచ గద వైచి పొడి సేసె ఖీమసుతు(డు 

కడుందురులు *గవిసి కఅచుకరణి యయ్యు 

మూక నత్తునియలు కవెసం చాంకునపుడు. 

1.మాయ న, వ్ర, బ ల్రిదుండగు రక్కసు జొ.ణ. స, లి యా రక్కమని 

చార బరవ = వా. 

1. నొప్పియు నోటమియుం = ఓ. ల. 2, |పతిపతవీ ద. ప. వ; పాండవ వీరుల = 

ఏ, వ. ల. లు నిగుడించి = ఒ;ల నొప్పించె మరియు = గ. ఓ. నొప్పించి మరియు. 

ను-జ.బ. 5. నిలిచి = పెక్కు వతులలో లేదు. 

1, తరమి ౬ సెక్కు. (పతులు. 2. మెలర్పగ - ఒ.వ. లి. నడరంగ = కోన్ని 

(ప్రతులు. 4. 'దెంచె నలం = తి..5. వ్మోన్రమల్ = కొన్ని (పతులు. 6. గురియగ _ 

వా. కొన్ని ప్రతులు; గురియుగ _ శర. పష, నూ. - 7, చేసి తి. కొన్ని [వతులు; 

"జేయ _ కొన్ని (పతులు. 8, నాత్మ = చెక్కు (పతులు, రి. నొంచె - "పెక్కు... 

(పతులు; ముంచె = వొ, 

1. అసమ చకంబు చ, 9. రేగి కరచిన కరణి _-హ. శీ, వడి. పెక్కు. (పతులు. 



26%, క, 

జీరెరీ. వ, 

266. మ, 

267. సీ, 

264, 

265, 

266, 

267, 
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ఆకచ|కం బ ట్రయిన ని 

శాచరపతి వివిధశ క్తి జాలము 2ివలపం 

జూచి ఘటోత్మ్క_చు( డది కివ 

మె చెడ న స్రైందుశరచయం బడరించెన్, 

ఇట్లు "దొడంగి యయ్యిరువురు చాన వేశ్వరులును. 

బహు హేతి పకరంబులకా బహువిధోపొయంబుల౯ విస్ఫుర 

దృవుమా యాకృ్ళత రూపజాలముల శుంభద్వీరసంకేరూఢి మై 

మహి యల్లాడంగ( బోరం జాండుతనయుల్ మాత్సర్యధుర్యాత్ము శై. 

సహితోద్యోగత నయ్యలంబుసు కీళరచ్చీన్నాంగునిం 'జేసినన్. 

అశతండు మాయాబలోద్దతి నాశరావలి మొటి(గి చావానల ముక్త మైన 

15 రివిధంబున [(మోంగి యిరువదేనమ్ముల ననిలజు ధర్మనందనుని మూంట 

సవాదేవు [చౌపదిసంభవులను హిడించాసుతు నై దై దుకాణములను 

నకులు జెబ్బదిమూ6టం (బకటవి[కమ "మొప్ప చేసి యార్చిన నల్లి 

యింతవట్టు 

. రథికవరులును గిట్టి మార్గణచయంబు 

తొక్క. మొగి. దొర(గింప వాం *౨డుజక యేటు 

లాడ గదిసి ఘటోత్క్మచు! డతనిసూతు( 

(దుంచి యగదంబు *రూ పడంగించె నధిప, 

1. చక్రము వమన నిశా _ కొన్ని [పతులు;ు చకమట్టులెన నిశా -వ. వ. 
2, వరవెం కొన్ని (పతులు. లి. నారాచ పరంపరల చేత రయమున |దుంచెన్ - ఇ. 

1. దొడరి - కొన్ని (పతులు; గడంగి = ద. అ, వ, 

1. రంభులై = ఇ. ఒ. న, 2, శరా స్థారంబు బోనార్చుచున్ ఎవ. లి, న్నాత్ము - 

ఖ. చ. వ. 

1. వారి -న.య. వా. 2. మొగి దొరంగింపగా చాడు మొగసియేటు - వ 

లి. డు[గ |గవిశిఖ వితతి నేయ ఘటోత్కచు డతని = ఈ. 4. రూవర దుంచె 

"చెక్కు ప్రతులు. | " 
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266. వ. ఇట్లు విరథుం డయి యలంబుసుం డిలకు లంఘించి "మాయ గైకొని 

268, 

సాయీకాసారంబు ఘోరంబుగా' గురిసిన నమ్మారుతినుతుండును దేరు 

డిగ్గి యగ్గలం బగు మాయాకృతమార్గణజాలంబున *నది దూలించి గద 

వై_చిన నక్కిమ్మీరా నుజుండు *పీడితుం డయి ఖడ్గంబు గొని [5గగనతలంబిన 

కెగయుటయు హిడింబకొడుకును గృపాణపాణి మై తోడన యొగనె 

నయ్యిరువురును సుడిగాడ్పునం దొడరి తిరుగుడువడు '*మొగిళ్లచాడ్చున 
నొప్పి యెరకు( బెనంగుడేగల చందంబునం జి[తగతులం బోరిపోరి భూతల. 

ీగతు వై. యుబ్బునం దలపడినబెబ్బులులకరణి నొండొరులమేనులు 
నెత్తుట జొ త్తిల్లం జేసి పాసి యొక ల్లొకళ్లకంఠంబులు లత్యుంేబుగాం 
గరవా లంబులు "వై వ నవి యొండొంటిం దాకిం మండుచు మహిం బడిన. 
మల్ల యుద్దసన్నద్ధు కై కిట్టుచుం బట్టుచుం బాయుచు (వేయుచు పీనొడుచు 
చుం ితొడుచుచు మజియు నేక |వకారంబుల పేవీరత్వంబును విశారద. 

త్వంబును సేనలకు వెజుంగు వుట్టింపం ్బోోరాడి రట్టియె డ౯ బకానరజుండు 

డస్సినం బవమానపాతుండు పడవై చి తాను మీంద్రై జానుకూర్పరముప్టి. 

ఘాతంబులు నిశ్ర్రాతపాతంబులుం బోలె. |బయోగించి నొప్పించి యతని: 

"తొడలు నెమ్ములు నొక్కుమ్మడిం ిభొడిపొడి నేసి కినుజిపిడికిం 
జొచ్చిన పబలహాలికునిలీల నేలం బెట్టి కాలం *ిజమరి చంపి *పొంపిరి. 

వోవుమగంటిమిం 22 బ్రేర్బి యార్చినం బాండిబలంబుల సింపానాదంబులు 6 

దూర్యనినదంబులుం జెలంగ నప్పు డాఘటోత్కచుండు ధర్మనందనున కఖి 

1. చై కొనిసాయ -వ. ౨. కశత ంబులు(కంబులుు = న, పయ, లి. నం రూవు 

మావ =--బొ. ణ. శీ. విరథుండయి - కొన్ని (పతులు; మహీ తల గతుండై ఖడ్గ = 

కొన్ని (పతులు. ల, వియత్తలం - కొన్ని (పతులు; ఖతలం - కొన్ని [పతులుః 
గగనంబున _ కొన్ని (పతులు. 6. మొగుళ్లు _ పెక్కు (ప్రతులు, 7. బలుడేగ = 

కొన్ని (ప్రతులు. ర. వతితులై _-వ. 9. పాసి = కొన్ని [పతులలో లేదు. 10. బులుగా= 

చెక్కు (ప్రతులు. 11. వై చిన నవి = కొన్ని |పతులు. 12. కుదుముచు, పుడుకుచు,. 
కదియుచు = అని పాఠములు. 18. బొదువుచు - కొన్ని (ప్రతులు. 14, ధీర = 
కొన్ని [వతులు, 15. బోరిరట్టి = కొన్ని [వతులు. . 16. సురానుజుండు ౬ కొన్ని 
గధ్రతులు._ 17. తొడవినమైమరువును నెమ్ములు - కొన్ని పతులు, 18. బొడినేసి- 
కొన్ని (వతులు. 19. నూర్చిడికిం జొచ్చిన _ కొన్ని (వతులు; నులిపిడి - ద. అ. 
20. జమిరి = కొన్ని [వతులు. 21 పొలివోవని మగం - వా. 22. బజెర్చినం 
బాండవ ౬ కొన్ని [వశతులు. వలి, వైన్యంబున = పెక్కు (పతులు, 
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269. 

270, 

271. 

పోవ, 

869. 

270. 

271. 

272, 
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రి 

వందనంబు సేసిన నతండు సంతుష్టాంతరంగుం డై యాలింగనంబూోను 

మూన్టాఘాణంబును "దేసి యగ్గించె ననిన వినీ యాంబవికేయుండు నంజ 

యన కి ట్లనియె, 

. అంతేకుమన్ ఘటోత్కచున కడ్డము సాత్యకి *సొచ్చె నంటి వాం 
“డంతకనన్ని భుండు గురు6 డద్భుతవి కము. డద్దెసక౯ా సము 

చ్రాంతతC జేర్చి వార లటు చారని మిన్న క పోవ ఓనరు 

కొంతయినకా రణంబు గల గుం గలభంగి యొటుంగ6 జెప్పుమా, 

అనవుడు నానూతనందనుం "డతని కి ట్లను సాత్యకి దజిమి మనమొన 

న. అలుము సేయం *దొడంగిన |దోణుండు మార్కొని యిరువదేనీకువ్పె 
కోలల నతనిచేత *నేటులు వడి మూ(డగ్నారసంబుల నతని నొప్పింీచె 

నయ్యాదవివీరుండు పంచాశ చ్భాణంబుల కీనొంచిన *ధనుర్గురుండు దొమ్మి 
దియమ శ్ర లెము శైలం గీలించి. 

. మణియును శర!శతకము £ మెయి. 

గిజీగొలిపిన వృష్టినరు(డు గినియంగ లే కే 

కిపలియున్న. జూచి యార్చుచు 

మెఅసిరి నీతనయు లుబ్బు మిగిలి నరేందా. 

అప్పుడు వినియును గనియును ధర్మతనయుండు ధృష్టద్యుమ్నాదీయోధ 
వరుల నాలోకించి. 

24. నుమూళర్థాఘాణంబును - చెక్కు. (ప్రతులలో లేదు. 

1. క = “పెక్కు [వతులు. 2. వచ్చె = కొన్ని (ప్రతులు. ల, రట్టు గడు = ఖ. చ. 

బ.న. క. నిత్తురే-ప.వ. ర్. గల భఘోరపు భంగి = వ. 

1. డిట్లను సాత్య - కొన్ని (ప్రతులు ౨. గడంగిన -ఉ. ఈ. వ ల. కుప్పి = 

కొన్ని (పతులు. శ. నేట్లం బడి - కొన్ని (ప్రతులు, 5. నారాచంబుల = కొన్ని 

(పతులు; 6, చిననయ్యా = కొన్ని (పతులు; చెనయ్యోధవనరుండు = కొన్ని 

(పతులు. 7. సింహుండు = కొ, ర. 8. నొప్పించిన = పెక్కు (పతులు, ల. నద్దను 

ర్లురుం-కొన్ని పతులు, ఠి 

1. నికరమువై -గ. జ. ఐ. £. మేగిటి- ఖవ-శ. ల. మటియున్నీ = కొన్ని 

(పతులు. 

1. రధికవరుల = పెక్కు (పతులు; హీరరధికుల = ల. 
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శ్రీమదాంధ్ర మవాభారతము 
౧ ష్ 

పులుగు [దాట గట్టి యలయించి యా డెడు 

వాలునట్ట పోలి జాణగురు(డు 

గడంగి కృష్తుననుజు. గారించీచున్న వా డతని( 
అరా 

బొదువు డితని కడ్డపడుండు. 

థీమసేనపురన్సరు లై కవియుం డనుచుం చానును దలుముటయు నాపై 
నికో_త్తములు సాత్యకిం గడచి యాభార్యుం శగదిసిన. 

విందులం "గనిన ట్లాతండు 

మందస్మితు( డై యొదిర్చి మార్గ ణీజాల 

స్పందితులం కికేసె వారల 

నందణ *కవ్విధము రోమవార్ష ణ మయ్యున్. 

అటియెడ, 
లు 

ఇరువది! యేవురు పొంచా 

లురు నూర్వురు కేక యులుీను లూనాంగకు లై 

ధరం దొరతీగిరి పెజమొ త్తము 

కరినికరము రొంపి6 *ఎడినగతి నుండె నృపా, 

ఇట్లు (దోణుండు బరవసంబు సేసీనం చాండవయోధులు వై బెట్టం జాలక 

'సొలసియున్న సమయంబునం వాంచజన్యధ్వని విని యుధిష్టిగుం డక్కడ 

నాలించి గాండీవగుణఘోపషంబు గర్భ గోచరంబు గామికి మనంబు గలంగ 

నిలుంగు గుత్తుకం దగుల సాత్యకితో ని ట్లనియె, 

1. ట్టి యల _-ఘ. వ; బడ్డ నల = వా. లై, చున్నాడు నతని -వ. వా 

1.ను చారినై ని = ర్. ర, 2, దలగడచి = కొన్ని (పతులు, ల, గవిసిన = కొన్ని 

[వతులు; పొదివిన  ఐ. 

1. గన్నత్లూతడు ౬ వ. 8. జాలా స్పంది- కొన్ని [వతులు. శి. “జేసె వారల కందర = 
వ; కేసి యార్చిన నందర - గ. జు ట. బ. 4. నవ్విధము _ కొన్ని (పతులు. 

1. చేవురు _ పెక్కు [వతులు. 2&8. విలూనాం - ఈ. ఓ వా. లీ. గిన పెను - వ. 
శ బడ్డగతి - కొన్ని (పతులు. 

1. పోలి, సొగసి, నిలిచి, జడిసి - అని పాఠములు. 
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ధర్భ్రరాజు సాత్యూకీ నద్దనునవం దోడ్డడ/ బొమ్మని (వొ ర్రీంచుటు 5 

సం, 7.65. 81 

ఒక్కండ చన్నవాండు విజయుండు మహీరజ మెక్కు డయ్యె 1న 
దిక్కున వాంచజన్యమ యుదీర్డ త | మోయ దొడంగా నక్కటా 

చిక్కెనొ కౌరచాధములోచే నత కిడియ్యెడ నీవ యొక్కండుం 

దక్క నొరుండు “*దీర్పంగ నుదగుండు బంధు(డు లేమి వే(జెదన్,. 

త్వరిశముగం జనుము సఖుడు 

న్గురుండుం గచా నీకు నర్జుీనుం డుపకృతిత 

త్పరు లై నెగజెడు నుత్తమ 

పురుషులు వేచుతణి వచ్చె భుజవీర్యనిధి. 

దురమున బంధుమిత్తులకుం దోడ్పడు కెంపును ధా(త్రియెల్ల భూ 

సురులకు శనర్థి నిచ్చుటయు నూరిజనుల్ సుకృతంబు లెన్నుచో 

సరియు(గం "జేసి చెప్పుదురు శాశ్వతకీ ర్హియు కినిన్ను నొందు నా 

వారి *నను నాసువాజ్జనుల నందలి గాంచుట. (గీడి- గావవే. 

గురుపుతకర్ష మదే 

శ్వరకృపభూరిక శవసులు శ తుజనభయం 

కరులు జయ।దథునకు 'నై_ 
నరు బొదివిన నత(డు *నొచ్చె నాకుం జూడన్. 

1. నల్టిక్కున - వ. 2. చేత నతం డిట నీవొ క. సం. వీ. శి. జే యెడరీ వొకం 
“డునుం = కొన్ని (పతులు; డియ్యెడం న్సీ వొకండవుం=కొన్నిి (పతులు; డె తరి నొక్క 

280. 

281. 

262. 

రుండవుం - కొన్ని |పతులు; డే తరి నీవొకండవే తక్క - వా. 4. దీర్పగల దతుడు. 
ఒ. ర. లేడు _ కొన్ని (పతులు. 

1. గతి జనుము -గ. న. య. ల. వా, 2, నుడుగృతమతితత్వరు - కొన్ని [వతులు; 
నుడు పకృతిసువ్భుత్చరు సొ; నుడు | పతికృతితత్వరు = కొన్ని (పతులు, లి, శౌర్యం 

తి, కొన్ని (పతులు. అ థి 

ఆ 

1. పెంపును _ ఎ. ఓ.వ. 2. భక్తి -త. శీ. నొందు నిన్ను - “పెక్కు పతులు: 
ఉ, [కియ ౬ జొ. ణ; యును _ కొన్ని ప్రతులు. 

1. శ్రవులును _ ద. వ. 2. నొచ్చు - వెక్కు (ప్రతులు. ం 
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& క 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 
f 

ఆమోము సాభుజంబులు 

నామేనుం గలీదె కేశవానుజ కయెచ్చో 

నేమగలకు నమ్మూ ర్రికి 

నేమి దలంచునొకొ దైవ మెయ్యది *దుదియో. 

దై వతవనంబునందు *గుణీధన్యుండు గాండివి నాకుం జెప్పెని 
ర్దూత విరోధి సత్యకసుతుండు సవోయుండుగా జయింతుః (ది 

ఖ్యాతిగ ఛా_ర్తరా స్ట్ర బలమంతయు నే నని శిచానికిం దగం 
(బీతి యొనర్చ వే నర వరేణ్య రయంబునం బోయి వానికిన్. 

వారి యొకడు వీ వొకంేడవు( 

బరమాస్తులు *గలిమి కనరుండు భారపుంబనికిం 

జొర ఉనలుకండు నీకూరిమి 

పొరపొచ్చెము గాక యుండ బోవంగ వలదే. 

పరమకరుణ నై న బంధుఖావంబున 

నై న కేభుజబలంబునతిశయమున 
నైన చెల్లభంగి నర్దును రకింపం 
నేవ దగు మహోనుభావ నీకు. 

1అతం డొకటి మొన నే నేగతిం 

కిటోదుం జెపుమ యెల్ల కార్యంమిలలో 

1. వె = కొన్ని (పతులు. ౨. యచ్చో _ కొన్ని [వతులు. 8. 'నేమిదలచునాక్కొా 
ఎైవ - వీ.శ.ష. స, కొన్ని (పతులు. 4. గతియో _- న మదియో ర. వ. 

1. గురువర్యుడు =య, ల్లి, ఛై_ర్యుడు, వరుడు, వంద్యుడు = అనిపాఠమూలు, 
లీ. నంతకుం దగన్ _ క. ర. 

1 డును. ఖ. వ. 2. గలుగ కొన్ని (వతులు, ల. నతడు అ. టట. వ, 
ఉ. నులుకడు _ కొన్ని పతులు, క, శేకయుండ - ఐ, వ. వ. 6. వలయున్ . 
ఉ.ఒ.ద.వ.లనూవా 

ళా 

1. మకృతమునకునైన భక్తి నైన - ఆ 

1. అతని కొకటయిననేనే _ ఈ. బి. బోవుదు తెపును = కొన్ని (వతులు; బొందుదు 
కెవుమ _ ర. 
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నతీనికి. దోడ్పడ! బోవుట 

యతిముఖ్యము దాని -దేయు *మనఘవిచారా. 

అలఘుబలుడు 3 నేయు(డు 

గలు గంగ6 వాండవుల గెబువంగా శేవచ్చునె వా 
" రల కత(ండు గోట కియండడు కి 

పులు దానికి. దగగ నెఅపు భుజోగర్యంబున్. 

వారి గురుండు నీకు. (గీడియు 

గురు డిరువుర యెడరు దీర్ప6 గోరి గురుేలకున్ 
గురుండ నగు నేన చేసెదం 
కిరమ్శ పార్థనము దీని. *జాటింగ్పు తగన్. 

కరుులము సొచ్చి నీదగు 

శరములదర్పంబు సూపి చయ్యనం జని య 

న్నరు గైకొని నాయుల్లము 

పరితా*పము దీర్చ వే నృపాలురు మెచ్చన్. 

అనిన విని సాత్యకి ధర్మనందనున కి ట్లను నీవచనంబు "లుచితంబు లేను 
నప్పార్టునకు రణంబునం |జాణంబులు *దా(ప విశేషించి నీ వింత (పార్చించి 
పనుప నూరీకుండుదునే యతండు నై ంధవవధాగ్గంబుగా నట సనుచుండి 
కృష్ణుండు వినుచుండ నాతో. జెప్పిన తెణంగు కీవిన్నవించెద నవధరింపుము. 

లె. నింగా వగ = ఓ. ళ. వ. 4. మమల విచారా = కొన్ని [వతులు. 

1. వళమేవా - జ. ల. లై. యందురు పొలుపుగ దగ నెరవు నీదుభుజ _ ఇ, 

లి, నృపు = ఐ. 4. వీర్యంబున్ = ద. వ. 

1. నకున్ _ సెక్కు (పతులు. శి, నేనుజే _ సెక్కు (పతులు. 8. బరమంబగు 
(పా ర్రనంబు పా_గ. జ. బ. ఉ. భావింపు = ఐ; చాలింపు = ఓ. ర్. వదగున్ = 

కొన్ని (పతులు, 

1. పం బుడుపవే = పెక్కు [వతులు. 2. దేర్పవే - అ; మాన్సవే- న. 

1ల యట్ల యేను పార్థు = ఓ; లుచీతంబు ల మేనును నప్పార్ధు = కొళ్ని [వతులు 
2. డాప _- కొన్ని (ప్రతులు. ల. షించియు - కొన్ని (పతులు. 4&4, వింత (పొద్దు 
పార్టించి- వ. ' 5. పలుక నూర- కొన్ని [పతులు. 6. కుండ నగునే - కొన్ని 
(ప్రతులు. 7. విధంబు = కొన్ని ప్రతులు. రీ. వినుపించెద - కొన్ని [పతులు 
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మనకు నిమి _తము అలెంతయు 

నుకూలము లయ్యె గెలుతు మానొవమ.న శే 

జనీ యెద. (బతిజ్ఞ్య దీర్పుంగ 

ననఘా ధర్మసుతురతు కరుగుము నీవున్. 

విను సింధురాజువధ*ేమును 

మనుజాధివరతణంబు మనకు సరియ కా 

వున నే నొకవని నీ వొక 

కీని మేకొని చేయు కిటరయం ఇాడియ గారే. 

ఏను నిలిచినట్ల కా నూజ!డిల్లు నీ 
వున్న నన్న ేళ్వరో త్తముండు 

నిర్భీీరుండ వగుము నీవు నాదెస నాకు 

వారి గలండు గలడె యచట నితడు. 

ఎల్లభంగుల రాజరకణార్థంబుగా నీకుం బోవవలయుం బరా[కమధుర్యుం 

డగునాచార్యుపతిన యెటుంగవె యని చెప్పిన నట్ట కాక యని కీని న్నత 

నిచే నిశేపంబుగా. గైకొని యేను నీకడకుం జనుదెంచితి గురుండు |పతిన 
నెజీవునేని విజయుండు జయ దథుం జంపుట *య ప యోజనంబ కాదే 

యది యట్లుండనిమ్ము నీచి _త్తమ్మున ర్వలవని వెఅపు గట్టుకొనియెదవు 

కృన్ణసారథికం కీబగుజిష్టురథం బ|పతివాతమనోరథం బగుట యొజుంగ *₹వల 

వడే యనుటయు నమ్మహీపతి యతని కి ట్లనియె. 

1. కేజనియెడు _ స. కొన్ని పతులు. 

1. యును. పెక్కు [పచులు. లి. పనిగ్తైకొని_.ట, వ; పనిజేకొని = వ. శీ. డరయు 
కొన్ని (పతులు. 

1. డిల్లి వాత్తుకొని మున్న నీవు నరోత్తముండు _న. 2. యుండ = కొన్ని (వతులు, 
లీ. నిచట = కొన్ని (పతులు. 

r 
గ చెప్పె జెప్పిన = కొన్ని (పతులు, 2, యతనికి సేమంబుగా = క; నిజ 
పందబుగా - యు. వ. వీ. శమ. ల, ఇవేనియు ఒ కొన్ని (ప్రతులు. . &ీ, యున[వ = 
కొన్ని (పతులు. 5. వలువని = కొన్ని పతులు. రర, బై నయాజిష్టు = కొన్ని 

| _(వచులు. 1. వలదే యను _ కొన్ని" | పతులు. 



౨906, క, 

297. క. 

205. చ, 

299. క, 

296. 

297, 

298, 

99, 

[దోణపర్వము ._ తృతీయాశ్వాసము 479 
క 

ఆది 'యగు నై నను( బెం 

పొదవ(గం *గాచికొని యిచట నుండుటకంశు౯ 

ినుది నధికం బె తోంచిన 

యది నీ వర్జునునిపాలి కరుగుట నాకున్, 

కొడువడి "నీ వరుిగంగ వడ 

ముడియును నీవెనుక (శీ ఘీమున నెయిదుం గ 

వ్వడీ కుళలి యెన విజయం 

బొడంగూడును *మనకు దీని కొడంబడు మనఘా. 

(దుపదవిరాట కేక యులు దోర వ్రలథుర్యులు (దౌవదేయు లు 

(గపులిరుదుల్ ఘటోత్కచచు. డరాతివిదారి శిఖండి 1ధై ర్యసా 

రీపరుషమూ ర్తి సంగరధురంధరు కిలిరైస( దక్కుం గల్లువా 

రపరిమితుల్ గొనండు [దుసచాత్మజు6 డగ్గురుం బోరం జీరికిన్, 

ఏను మాధృష్టద్యుమ్నుం 

డనలంబున. గుంథ"భ వవధార్థముగా( బు 

ట్టనవాండు గాడ నాదెస 

ననుమానం బేల యోర్చు నాతం డతనిన్ , 

1. యట్లగునై నను = కొన్ని (పతులు; యున్నగు నై నను = ఊ. ఏ. 2. గాచుకొని = 

కొన్ని (పతులు. 8, దుదినధి - క. ర. 

1. నీవును నరుగగ వడముడి నీ వెనుక వేగ వచ్చు దగంగ _ఒ. 2&2. గుమువడ = 
ట. వ. లె. ముగ = శర. కొన్ని (పతులు; మునవచ్చును - ఆ. ట; ముగనేయుడు 
గవ్వడి -ళఈ.ర.వా. 4. నీవుదీని-గ. జ. బ.వ. 

1. శౌర్య =ఊ. ఏ. వి, పరువ = కొన్ని (పతులు; పుఘన _. ఇ. లి. లిద్ధర 

దక్కు - అ; విట్టిరతీక్కు = కొన్ని (ప్రతేలు లుద్దతి దక్కు ఎట. వ; లేకవలిట్లు 
దక్కువా - ఊ. ప; లిందరు - వ.వా 

1, జునివ ధార్భము = ఊ. వర్షు ల నంభవార్థము = ఓ ద. 2. కనుమానం _ 

కొన్ని (పతులు. | 
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(- 

800. వ. అనవుడు శినిపుంగవుం డొక్కింత "చింతించి పార్టుపజ్టంబోవుట కీబంటుశనం 

బున కకూనంబుగా దితండ.నుం జెద్దయుం క్వఅీమి 5పఠిశెడు. బోదువ శాక 

యని మనంబున నిశ్చయించి యధిపకియాననం చాలోకించి. 

క్ ధ్ వన ఇ =: నొత్యతీ దర్భురావి వేండీనబొన్నున నద్దనుకడవం బోవ నమ్మతించుఖి 3 

సం, 7_80_1 

801. క. భవదియరత కేయిమ్మెయి 

సువిహిత మగునేని కీమేలు సొచ్చెద భేరీ 

రవబృ్బంహితి హేషోభ్ర 

రవకౌరవసేనం గలంగి [కందుకొనంగన్ . 

802. ఇ, వైరం శాత శైల నిండి యుండ భుజగర్వంబుల్ దలిర్పంగ దు 

ర్వారోళ్స్చాహులు వీర కొందలీనృపుల్ రాోరాజుకార్యంబు *వి 

స్తారోద[గము సేయం బూని విలసత్సంరంభు శై పన్నియు 

న్నా రీదట్టపుమూ(క' అెట్టు లగునో చాకో_ల్లలం జూడుమీ, 

808. క. ఈసేనీలు భేదించి భు 

800. 

లీ0!. 

ఫది, 

808. + 

జాసంపద వెలయ అార్జ సావోయ్యం బీ 

చేసెద నీవం వనియొడు 

ఛాసురదీసమున కన్యబలతమ “మెరు నే. 

1. విచారించి వ. ౨. బంటతనంబు = కొన్ని (ప్రతులు, లీ. కనుకూలంబుగా = 
ఘ. డ.వ. శీ, దరమి - కొన్ని ప్రతులు. ర. పల్కెడు బోదు _ ఊ. ఎ. ఓ. వీ. 

1. కిమ్మైయి - కొన్ని పతులు. 2. వేగ - ఊ. వ; మెలమి _-ర. 8. భోషా 
జ. రు. వ; భైరవ కారవనేన గలంగి యవని [గందుకొనంగన్ = ఉ, 

“1. యుండి -డ,.త.ల. ౨,రిపుల్ -వ, లి, రాజకార్యంబు = వా; రాజు 
కార్యంబు = "పెక్కు వతులు. 4. నిసారో - ఉ. మయ. వ, 

1. ల = కొన్ని (ప్రతులు; యు - కొన్ని (పతులు, 
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804. క. 

805, వ, 

806, క, 

804. 

805. 

808, 
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దవ్వని చూడకు మార్తుర 
క కొ వ్వడంచెద సింధువిభుని. గూల్పం గడంగునా 
ఏవ్వచ్చు మెచ్చుఇళెజంగున. 

నవ్వుచు శంనిసెద మరుద్గణంబులు వొగడన్. 

రథ్యంబుల జ యుడుపను సారథి దప్పియుం కిద్రిగ్ర ఎను రథంబు సవిశేష 

సన్నావాంబు సేయను వలయు ననినం కీ నొంది యప్పాండవా[గ 

జుండు వనుపం దజ్ఞ లైన పరిచారకు లత్తురంగంబుల నీరికిం దిగిచి *థాణం 
'బెల్తి 5తడవి 'దారుకానుజుం డగు నోోీనూతు నుపయుక్రావోరుం "జేయు 
టయు వాండును విశిష్రాయుధస మేతంబుగా నయ్యరదంబు 7సుకల్పితంబు 
సేసి సింవాధ్యజంబు గ్రాలం దెచ్చి నంతీకు మున్ను సాత్యకియు6 గృతస్నానుం 
డై యాప్యాయనమధీపానంబున 'నెలమిం 'బొంది యమ్మహీపతి పాదం 
బులకం (బణతుం డైనం గాంగిలించి కొని యతండు దీవించినం 10ఇండ్రి కి 
బోవులీలం దే "క్కి యొక్కిడినవిల్లును మెచ్చువచ్చునమ్ములును దొడల-వె, 
బెట్టికొని కదలి చనునమయంబున భీమేనుండును న|గజునకుం |బణా 
మంబు వేసి తనతోడన రా ిగదలినం గని యాళినిపుంగవుం డతని కి 
ట్లనియె. 

అక పైట రావలవదు నా 

2ికెక్కుటి యీసేన *దటిసి యేంగుట భరమే 

l.క కొన్ని (పతులు. ది. (కొవ్వడ గగ = కొన్ని (పతులు, 8, రాజుగూల్చ - 

“పెక్కు (పతులు, వీ, గదిసెద జూ కొన్ని [వతులు; గడచెద = ఊ, ఏ. 

1. వగరువును సారధి _ ట. వ; దగయును సారథి = పెక్కు (పతులు, ౨, జేర్ప . 
కొన్ని (పతులు, ల. |బీతుండై_-ల; చెలివినొంది = ణ. 4. ఘాసనంబుమేపి . ఉ; ఖాణం 
బులు మేపి = కొన్ని [వతులు. క, తడిమి కొన్ని (పతులు; తరమి _ కొన్ని పతులు. 
6. నూతుండు విశిష్టాయుధ ౬ వ. 17, సవిశేవకల్చితంబు - ర. న., ర. క మున్న = 
కొన్ని (ప్రతులు. 9, [ద్రవ్యాన్నవాన్హాదుల - ఎ, రో; దధ్యన్న పానం = దశ. ఏ. 

10. బెల్లికి జు కొన్నిషపతులు; 11. లు సమయ = కొన్ని (వతులు; లు చున్నసమ = ఊ, 

ఎ, వ, 18, గడంగినం గని _ కొన్ని (పతులు. 

1. డ కొన్ని పతులు. 2 శెక్కడి, కెక్కడ నీ_న, కొన్ని [వతులు, లి, దరమి _ 
ద, ప. ' 
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యిక్కొడన నిలువు (దోణుని 

యుక్కునం బతి కెడరు పుట్టకుండంగ వలయున్. 

807. వ, అనవుడు నతం డట్టకాక యేను రాజరవశ*ణంబునకు నిలిచెద నీ వ్యపమ 

తుండ ఏవరు యరుగు మనిన వదనంబు వికసింప నీయట్టో పెనుల బాపు 

గలుగ *నా కెను ివ్వరు సవ్యసాచి సై_ంధవుం చెగటాగ్చినం్ చేర్చిన 

కాతుకంబున వచ్చి నిన్నును మీయన్ననుం * గాంగిలించుకొనియెద నని 

పలికి యవ్వీరుని నిలిపి లేళ్లగమిం గనుంకిగొను * బెబ్బులియుం బోలె నీనేనం 

జూచుచు 'నడచె నని యిట్లు నంజయుండు సాత్యకిజీసంరంభంబు ధృతరా 

స్టునకుం జెప్పె నని చెప్పిన వేడ యుల్లంబున నివ్వటిల్లం బదంపడి 

ఇెల్లినభండనంబు*విధంబు **వినిపింపు మనుటయు. 

808. ఉ. నిర్మలచి _త్తభృంగకీరమణీయవిక స్వరపుండరీక-తా 

ధర్మని రూఢీసంసరణళాపని రాకరణీ పగాఢస 

త్కర్మ్శ్మఫలాకృతీ భువన తాపిభవ పకృతీ గతవః| కియా 

కర్మశ సంయమీశ్వరీసభా "నమ తాోసమ వేతచిత్సుఖా. 

ఓ. నిలువుము [దోణుని = కొన్ని పతులు; నిలువుము [దోణుని = ఆఅ. బౌ. చ. 

80T. 1. ణార్భంబుగా = ఉ.వ. 2. వె యరుగు = పెక్కు (పతులు. శ్. "వెను పొపు _ 

కొన్ని (పతులు. 4. నా కెవ్వ రడ్డంబు = న. 5. వచ్చినం గౌతు - అ; 6. వచ్చి 

మరికడా నిన్నును - వా; వచ్చిన నిన్నును = క.ర.వ. 17. గాగ - కొన్ని 
పతులు. 8. గొని యుబ్బు బెబ్బులి = అ; గొని పొంగు బెబ్బులి - ఐ. 9. కోలు 

పులి = కొన్ని (పశులు; కోలు పులి మ. య. 10. చాయవడ నడచె - వ, 

11. రభసంబు - వ. 18. విధంబు - కొన్ని [పతులలో లేదు. 18. వివరింవు - 

జా. న; వినుపింపు - కొన్ని (పతులు, 

808. 1. మవానీయ = ఒ. భఘ. వ; మవానీయ కవీళ్వర వుండ - ఒ. 2. సంస్మరణ - కొన్ని 
[వతులు. శి. [పవీణ - కొన్ని పతులు. 4. 'తావిభవ |త్పక్ళతీ -సన. కొన్ని 

గపతులు; తావిభవ ప్రకృతీ - కొన్ని పతులు; కారిభవత్చక్ళతీ = క. ర. 5. న్తవ 
[కియా = ఉట. ఐ. డ, వ. 6, సుఖా _ కొన్ని (పతులు; నికాయనుతా _ వ. 

7. తనుతా, గురుతా, సురతా, మరళా - అని పాఠములు. 68. సము"వీత = 
అ. వా వనవేదవిత్సుఖా (తా) - ఖ, గ. వ; పసఖేద = ల. 
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శ్రీ09. క. సరిధాన| పావరేణీ 

2కరణాిదృత పీత వసనోగజ చర్మ సము 

దురవావానీక ఎల్లి gల 
0 జి 

గరుడవృషభీ పరమ మోవకర దురీత హరా. 

910. మాలిని. నిరుపమగుణరా$ీ నిర్గుణత్వ[వ లాలీ 

భరిత భువన కార్యా భవ్య నై మరగ గిధుర్యా 

1విరతీనిర తిభా వ్యా విశ్వలో కైక సేవ్యా 

స్ఫురితబహుకరీరా శుద్దీనై రూప్యసా ౮ా. 

గద్యము. ఇది (శీమదుభయకవిమి త్ర, కొమ్మ సామాత్యపు త్ర, బుధా రాధనవిరాజి 

తిక్కనసోమయాజి |పణీతం బయిన గ శ్రీముహా భారతంబున 

[దోణపఠ్వంబునందు! దృతీయాశ్వాసము. 

809, 1. ణా కొన్ని (పతులు, 2, కరుణా = కొన్ని (పతులు. శ, కృత = కొన్ని 

(పతులు; నృత = అ త; వాత ఆ టె, శ, కరి చి. ఘు, న, 5. వరము ధరి 

మోన, = "క్కు (పతులు. ఠి 
శ 

$10, 1. విగ్రత్రి - ద్. మ, య, వ, ది, శయన గా ళ్, ట్; నిరత ఆ ము, ణ్, వా, గ్, సంబుదీం 
© 

త, న, య. 

శ తె 

811. 1. (శ్రీ మహాభారతంబున = "పెక్కు (వతులలో లేదు 



శ్రిమదాంద్ర మహాణరిఈ టి 

(దోణపర్వము జు చతుర్శ" శ్వాసము 

1. క, (శ్రీమత్రాయువ్మ త్వసు 

ధీమ_త్త్వ|పదకటాత "దీపితభ క్త 

సో మారామవసంశా 
_వ్యామోవా[పళమకరణ వారివారనాథా, 

= నొత్యొతీ మొగ్గరంది సొరందొడంగుట. == 

సం. 7.89_88 

2, వ. దేవా చె_శంపాయనుండు జనమేజయున కి ట్లనియె. 

లె ౩, ధర్మపుతుండు వనుప సాత్యకి గడంగి 

తనబలము దెస నడచుట పినినయాంబి 

“శేయు? డర్జునుం గలయ శె నేయు( బోవ 

విడిచికే మనవా రని యడుగుటయును, 

సంజయుం డతని కి ట్లను నట్లు మటిందిం 'బనిచి యుధిష్టిరుం డాచార్యు 

వల నవలోకించి యాశినివరుపిలుందన తఆిమె నప్పుడు ధృష్టద్యుమ్నుం 

డనష్టంభంబిన నేలబుం గెత్తి పురికొల్పం బాండవనై నికులు గవిసిన మనచా 

రును మార్కొనిరి తదనంతరంబ. భి 

ల్ 

1. 1. దిప్తా- అ. ఆ. ట; దృఢతర - ఉ. వ, జౌ. ఖ. చఈర్వు, శ, మళ, 

శే " 1. బుచ్చి - కొ. డ. i 
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= తలలను గరముల నజ 

స్ట ఎరిముల జఘనముల దొడల6 జరణంబుల న 

య్యిలం గచ్పెడు సాత్యకికో 

లల కోర్వక నీ!బలము గలంగం బడియెన్. 

విచ్చినమూ౭కల కడ్డము 

సొచ్చిన నేడ్వురునృపాలళూరో _త్తములం 

బుచ్చి జముం గొలువంగ వి 

వ్వచ్చుమట(ది పెఅన్ఫపాలవర్గము చెరలన్. 

అసమయంబున నతని మార్కొని కుంభభవు( 'డేడుతూపులు వలి మేన 

నత డ(న్ర్రుస_వకహతు! జేసె నాతని నగ్గుకుం డాబింట నళ్వములను 

సూతు నాతని నొంచె నాత( డయ్యాచార్యు నేపుమై( బదియును నేడునాలు 

నెనిపిదియును బదునెనిమిదియును శాత శరముల నొప్పించి తురగచయము 

. నాల్గుసాయకముల 2 డికించి సారథి 

నొక్కమార్షణమున ను బృడంచి 

యార్చుటయును [దోణు. డలిగి 

వాలమ్ముల జొదివెం ద (దథంబు మద మెలర్చ. 

ఇట్లు బాణటాలంబులం గప్పి గురుండు సాత్యకి నుపలటఉం ది, 

. నాచేతిబలువు గని నీ 

యాచార్యుం డోడి తొలగి యరిగాను నీచే 

(తోచి యట వోవుచాండవు 

సూచెదు గా కెట్లు నిన్ను (నుక్కించెవనో. 

1. బలంబు తరలం బడియెన్ = ఊ. శవ. ణ; బలంబు తల్లడ బడియన్ - న; బలము 

తలంగం బడియెన్ _ళ,. శ 

1. డై'దు తూపులు = సెక్కు (పతులు. 2. నాటించి _ ఇ. ఈ. ఉ. ఖ. చ. 

1. బరువు = కొన్ని (పతులు; బలువ-_ వ. క్ 
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10. క. "అనవుడు ధర్మాత్మజుపను 

పున నే గాండీవికడకుం. బోయెద నన్నిం 

తన నేటికి దడ వయ్యెడు 

నను[గహము చేయు మర్ష్హ మది 'పెద్దలకున్ . 

11. క. అని పలికి తొల(గిపోవుట 

మనమున నూహించి దై_త్యమర్ణనుతమ్భుం 

డను సూతుతోడ (రోణుండు 

మనలం బోనీక "పెనంగు మాత్సర్యమునన్. 

12. వ. తడసినం గర్భంబు దప్పు నితనికి నోసరించి పోవవలయు విను మిదియె 

బాహ్హికబలం బదె యంగనై న్యం బల్లి బె దామీణాత్య సేన కీనియం దొక్క 

సందున వెడలుద మివి గడంగి యడ్డపడిన నొప్పించి చిక్కువఅచి పోర 

మనిన నట్ల శాక యని యద్దారుకానుజుండు [దోణునకుం దొలంగించి తేరు 

దోలం దీ[వవాణంబులు గురియుచు నగ్గురుండు వెనుతవుల నయ్యాద వసిం 

హుండు సింవావికమంబున నంగచమూ! చేద నంటు చిసి చనునెడ? గత 

వర్మ యాతని( దాడి. 

18. క. ఆటమ్ము లతని మేనం 

దూజంగా నేసి నాల్గ్లుతురగాంగములకా, 

కేగ్కించినం గని (దోణుం 

డూలఅది ధర శ్రైజానిదెనకు నున్ముఖు. డయ్యెన్. 

అక్కడ మొగ మయ్యు నిక్కడ నేమటిక 'యుండె నప్పుడు, 

15. క, కృతవర్మ యిడల సాత్యకి 

శితసాయకమనులు పదాలు 1నెరినినం గోపో 

10. 1. అనుటయు  ట.వ, 
(ang 

19, గ భేదంబు సేసీ = అ. వ. వీ. శ.మ. న, 

1. వారించిన = స; గీలించిన = కొన్ని [వతులు. (ప్రానభంగము) 

16. "1. కేర్చిన = కొన్ని ప్రతులు. | 



16. వ, 

“17. చ, 

18. వన, 

19. చ 

20. మ, 

21, వ, 

వివి కొ, 

17. 

19, 

20. 

వలి, 

ఆ డోణపర్వము లా చతుర్దాశ్వాసము 

ద్దతి మెఅయ(గ బలుదూపుల 

నత డాతని నుచ్చి పోవునట్లుగ నేసేెన్, 

వెండియు. 

.నిలు దునుమాడి "వశమున వే పదియమ్ములు నా(ట నాతం డు 
బ్వలఘనళ క్రి వైచి కృత వరుని బాహువు నొంచి థై_ర్యని 

శృలమతి నొండ.విల్లు గొని సారథి: జంపిన సూతీకృత్యము౯ా 
వలనుగ. బూని యారథికవర్యుండు నిల్చె నిశాంతధీరతన్. 

నిలిచియు సాత్యకిదెసం దణలుమక భీమ నేనపురస్పరం బై నబలంబిన కడ్డపడ 
నరిగె నవ్విధంబున నతని బెట్టు వజచి యాశై నేయుం డచటు గడచి చనియె 
ననిన విని ధృతరాస్థ్రుండు సంజయున కి ట్లనియె, 

గురుక్ళతవర్శ్మ ముఖ్యు లతిఘోరపరా[ కమశళీలు రట్టినా 

దొరలను నై_న్యీసాగరము దోర్భలనంపద గాసి సేసె న 
న్నరు: డది గాక [క్రమ్ముఅ వినం గడు విస్మయ మి ట్లీజయ్యుం డై 
'వెరవున లావునం బరిభవించుచు సాత్యకి యేపు నూపవెనే. 

వారియుం బార్టుండు నట్లు నేర్పు గలబావోళ క్తి మెం జొచ్చుచో 
దొరలుకా నేనలు6 బెల్లు గూలుటకు నాదుర్యోధనుం 'డెంతయా 

తురతం బొందెనొ దంతిఘోటక వప చాతుల్ సాత్యకిస్సారదో 

స్స్ఫురణకా [మగ్గుట కెట్లు చాను ననుజుల్ ళోకించెనో యక్కటా. 

అనవుడు నూతసూనుం డమ్మానవపతి కి ట్లనియె. 

సీయవినయంబు “పెంపున 

నీయావద సంభవించె నింక వగచినం 

బాయునె యితరుల కియ థో 

కాయత్తుండ వగుట నీకు నర్హమె యధిపా. 

. పతమున _ ల. ౨. వృత్తిమె - పెక్కు (పతులు, 
టి ll గా 

. నాథులను = గ. జ. ౨. జేయుడై - కొన్ని | పతులు, 

. శోకీంచిరో _ వీ. శ, షప, కొన్ని (పతులు, 

. నింకిటవగువం = అ. ఆ, దీ. వ, 



488 (శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

బక, వ, సుస్థిరుండ వై. సమర పకారంబు వినుము సాత్యకి య_త్తెజంగునం జని 

కాంభోజసేన( జొచ్చిన నందలి మేటిమగలు దలపడి రట్టియెడం గుంభసం 

భవుండు. 

24. క. కని కృతవర్మకు సారథి 

నొనర్చి తనకృత్యమునకు నునిచి కడగి యా 

శినివరు 'వెనుకొన ధర్మసు 

తునిదొర లయ్యన్త్రగురుని. దొడర నడరినన్. 

25, క. "వార గృతవర్శ మార్కొని 

చారుణశరశిఖల చేర్చి త ల్లడపణటుపం 

గా రయము గుంది నిలిచిరి 

వొ రొండోరు6. జూచుచును వివర్ణాక్ళతు ల్. 

26. వ. ఇట్లు వోర్టిక్యుబలువిడి కోవాటించినరథికులం బురికొలిపికొని వృకోదరుండు: 
ఆచ ఇళ 1 ( సోదరపు త్త మి త్ర సహితంబుగా నతనిె 6 గవిసె నట్టి సమయంబున నయ్య 

నిలజుండును ధృష్టద్యుమ్నుండును థర |తయంబులను ధర శ్రనంచన దుపదులు. 

వాణపంచకంబులను _హైడింబుం డేడమ్ములను మత్స్యపతి పదియేనింటను. 

సవాదేవుం డిరునదేనింటను శిఖండి యిరువదింటను [దెపదేయులు డెబ్బది 

తూపులను నకులుండు సాయకళతంబునను నొక్కుమ్మడి న మ్మేటివిలుకానిం 

జొోదివిన నతండు. 

27. సీ, ఐదై దుశరముల నందటి (సుక్కించి భీముని నేడింట "బెట్టు వఅచి 
ధనువు గేతనమును దునిమి డెబ్బదితూపు లతిరయంబున నురమాడ నేయ 

సోలిన యమ్మరుత్సుతు. జూచి యందలు నాకృతవర్మ చె నడరి రం. 
చెలిసి వృకోదరుం డలఘుచారుణసముజ్జ్వలళ క్రి నాతని వై నతండు 

శే. ముత్తునియం జేయ 2దొడ్డవి శ్లై త్తి యతని 

యొడలు నెత్తురు వజ్ఞు సేయుటయు శాస 

24, “1, బల మాయ స్త్రగురుని = రి. ఏ, ఓ త, 

26, 1, యవసరయిన ర్లు. వ. ఫీ. శ. వ. 

aT, " 1. జెండువరచి - ఇ, జ. ద. బ.వ. 9, యుండు ఏలెతి వ. 
(౧౧-౦ 
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26. 

29. - 

లీ0. 

లీ!, 

లీల, 

వర, 

శ్రీ, 
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మీరనందను6 దక్కటివారి నొంచె 
మూ(డుమూ(డమ్ము లేసి యవ్వా! డిమగండు. 

. అందును జుట్టిముట్టి తీ వా(స్ర్రజా!ల 

కముల' గృతవర్శ నొంప కిఖండి గదిసి 

యా]కమించిన విలు | దుంచె నాత( డప్పు 

డతనిచాపంబు దునిమి నుగాసి టెచి. 

. ఆలోనన భోజపతి౯ా 

వాళమ్ములం బోగివి చెల్ల వారలు దానం 

దూల కత(డు బలువిలు గొని 

(కాలుచు నాభీమముఖ్యరథికుల నొంచెన్. 

ం అప్పుడు. 

. ఒండొళచాప మె త్తికొని యు! గత ఛాంతనచాంతకుండు వే 

దండము వోలె: గిట్టిన నుద|గత సింవానిఖో పమస్సుర 

ఈాండములం దదంగము రథంబుపయిం బడ నేసి భోజనా 

థుం డది యాజికిం దొలంగ6 దోలె రయంబున సూతు డార్తు6 2. 

. ఇట్లు శిఖండి గం డడంగి పోయినం గని మత్స్యచేది కేకయాదినై న్యంబులు 

బరవసంబు సేసి యురవడించిన నాకృతవర్శ్మ మర్మ] భేదనస్సారనారాచపరం 

పరా|ప'వావాంబున వాని నెల్లం *గలంచెం దత్క-లకలం శబాలించి సాత్యకి 
య ట్లబ్బలంబులు వికలంబు లగుట యాలోకించి విజయునకుం దోడ్పడం 
బదంపడి *పోందగు రాజువల నారయవలయు నని యూహించి తనకు నడ్డ 
పడిన భార చ్వాజునితోడి సమరంబు సాలించి మరలి యరదంబు దోలుకొని 

రీయరుగు'చెంచి కృతవర్శునిం దాశి యేసిన నతండునుం బొగలేని మంటచం 
దంబున నుద్దీపించి సాయకీజ్వాలలు నిగిడించిన నవి మగిడించి యాశ్రై 
నెయుండు. 

. స_ప్రగవ.ల ఈ ఒ ఓ. దొ.క.మ య ర.న.ళ్య; శ న్ర్రక ముల =-వ. 

యు స. పెక్కు పతులు 2&2 ఫోలివిన్ఫ్భు - క. ర. హా. | 

1. భే - కొన్ని పతులు 2. గప్పె-ఊ, ఏ, 8. జాకర్థించి = వీ. శ, మ. 

4. పో; ౬ గాన్ని పతులు. కఠ. యురవణించి -ద.వ. 6. జాలంబులు = 

కొని లోట 

+ 
తా 

యం 
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శీలి. శా. భల్లం బీొక్కట విల్లు (దుంచి రయ మొస్పళా నాల్లిటన్ వాజులం 

దెళ్లన్ 'బెట్టుగ నేసీ నూతుతల సంది వెకబాణావాతిన్ (లి దటి = 
డొల్లం జేసి యదల్చి యి ట్లతనియాటోవంబు మాన్పించి యు 

తృుల్లాస్యుం డయి పోవ నడ్డపడినం [దుంచెం ేద్రిగర్రావళిన్. 

94. వ. ఇట్లు కృతవర్మ విరథుం "డై న రయంబునం బురికొని యురవడించిన పాండ 
వనై న్యంబులం గనీ కుంభసంభవుం డాళినివరువి[ క మపివోరంబున కడ్గపడం 

గడంగక యానైై న్యంబుల సంరంభంబు దనవిజృంభణంబున వారించి నిలివె 

ని -తెలింగునం (దిగ _ర్తసేన జిక్కు వలిచి తటిమి చనునయ్యా్యదవరత్న ౦జు 

|వయత్న ౦బునకు భంగ౦మి "నేయ నుత్తుంగమాతంగంిబును గొెలిపి జలసం 

ధుండు మచాంధుం డయి మార్కానుటయు,. 

= ఉఊలనందుం డగురొడా సొత్యూతీతో యుద్ధందు "నేన చభ్యుత్ విజ 

సం 791.4 

85. క (వచర| పవావామున న 

మృ్మద వద్ది పరదంబు వటుగమన ముడిపి ముదం 

బోదప్న సాత్యకి విలు బె 

ట్రు దునిమె నమ్మగధనాథుండు మహోగుం డై. 

86, జే. తునిమి నవ్వుచు నేంబదితూపు లురము 

నందు నాంటిన శై నేయు డలిగి బెట్టి _ 

దంపువిలు గొని యాతనిధనువు నలుకి 

యుఆ౨క 'యఅువదియమ్ములు వఠివె మేన. 

ల, వ. దానికిం జలింపక జలసంధుండు. 

లలి, 1 [దికర్తావళన్ _ కొన్ని (పతులు. : 
- 

లీ, 1. డైన పురికొని - కొన్ని (పతులు. 2. బును డీకొలిపి _ వీ.-శ. మ. 

al 
లర, 1. యురువడి _ కొన్ని [పళులు. 

బు. 
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88. చ, పటుగతి నాశిని|పవరుబాహువు దోమర!కీలితంబు సే 

యుటీయును గాక [(తుంచె ధను వు, గ్రకృపాణము వై వెచియాతం డు 

త్మట మగునల్క నొండువిలు కొని కి. వాని నికృ _త్తవామ్తనిం 

[దుటితశిరస్కునిం [బదరధూతమ చావళు. "జేసి యార్చినన్. 

89. క. "వెలుకుజి యచ్చటిమూ(కలు 

గలంగినం గని తనముఖంబు కయ్యంబునకు౯ా 

బలియుర గృతవర్శాదుల 

నిలిపి గురుండు వచ్చి యాళిని పభుం దా౮కెన్, 

40. వ, ఇవ్విధంబునం గడంగిన కుంభసంభవుం జూచి యతని పాపున దుర్మర్ష ణ 

దుస్ఫవావిక రృదుర్ముఖ దుశ్ళాసనచి|తసేన|పముఖు లగు కురుకుమారు 

లొక్క-వెట్ట కవిసి మిక్కుటం బగుతూర్యరవంబులతో. బెక్కమ్ముల సాత్య 

కిం బొదువ నత్తుములంబునకు దుర్యోధనుం జేతెంచి తమ్ములం గలసినం 
గనుంగొని గురుండు వార లతని కోపుదు రనుబుద్ది6 జాండవే సేనాముఖం 

బునకుం జనుదెంచిన నయ్యచ్యు తానుజుం డారథికు లందణ కన్నిరూపు 

లయి వారలశరాసారంబులు నివారించుచు వారి నోకనినొకనీ ననేక బాణ 

జాలంబుల నొప్పించుచుండ నక్కౌర వేశ్వరుం డుధామగతిని గవిసి వాలము 
(త) ఆర్తీ 

లాతనితనువునం జొనిపీన నతండు. 

41. క. నగచు విలు దునిమి తీవా 

శుగముల నొంచుటయు నీదునుతు లెల్లను నా 

మృగపతిపి కము ( దల 

చుగ నిగిడించిరి |పదీ_ప్పసునిశితశరముల్ . 

42. క. చిక్కు వడక సాత్యకి యొ 

కొ. క్కూరు నయిదయిదు దృఢమహో |గాశ్రుముల౯ 

ఫ్, 1, EX iD = సుం ల మునుగాగ = ఆ. ఏవ, కొన్ని (పతులు. ల, యవ్విభు 

SEED [ఆ న క్ష (ర్తి ఖ న =, క, అ కృత్. గన గలనా కి న్ని [పీతులు; యవ్విభు వీత్రహ న్తునిన్ క జ 

లం) న ఇ. ఫాం నున్ _ CA 

శ ఎం 

89, 1. స ర షం: డు అ న 

శ గణా 

40. 1. ఈ మొగం నగు అవ కొగ్ని పతులు. 
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(సుక్కించి యొనిమిదిటం బే 

రుక్కున నక్కురు నృపాలు నొడలం [గుచ్చెన్. 

48. ఉ. అంతటం బోక రత్నమయ మైనభుజంగపశాక గూల్చి య 

త్యంతరయంబుమై ధనువు నశ్వచయంబును సూతుమేను నిం 
తింతలు [వయ్య లై పడంగ నేసిన బెగ్గిలి తేరు డిగ్గి భూ 
కాంతుండు వాణి సేన కల(గంబడి [మోయ నతండు నవ్వ(గన్, 

44. వ. ఇట్లు వాటి చిత సేనునరదం బెక్కె నకో్కోలావాలం శాలించి కృతవర్శ దన 

రథంబు రయంబున నద్దెసకుం బణిపం బనిచి యురవడి నకుగుచెంచినం గని 

శినిపుంగవుండును నిజస్యందనంబు సమ్ముఖంబు "సీయించె నయ్యిరువురుం 

గొఆపి గొజవిం దాశిన తెటంగునం దలపడి యొండొరులవె. (బచండ 

బాణంబులు వరగించుచుం బోరునెడ జనార్దనానుజుండు హోర్టిక్యు నతి|క్ర 

మీంచి, 

షేర్, శ. వాయములను సూతు నొంచి శరాననంబు( 

[ద్రుంచి మెలు(గులు 1వరింగిన దొడ్డనార 

సంబు మే నుచ్చిపో నేయం జచ్చినట్ల 

మూర్భ వోయి మోంకాళులు కమోవం బడియె, 

46. వ, ఇ_త్తిఅంగునం దేరిపయి. గూలినకృతవర్మం 1దెగియెనకా6. దలంచి ధనం 
జయుం గలయం దమకించి సాత్యకి యక్కడం బోవ నాభోజపతి చెప్పిణి 
సన్నద్ధుం డై మరలి చని యెప్పటినెలవున నిలిచి యనిలతనయ | పముఖుల 
కడ్డపడినం జూచి యాచార్యుం డచోగటి కతనిం జాలించి శార్యధుర్వుం 

డగు నాశినివరుం డట సనుట నై రింపం జాలక రయంబున. 

47. క. 'మగుడం జని యాలంగి నికితము 

లగునారాచములు మూట నతనినుదుట బె 

45. 1. గిలికొను దొడ్డ - ఐ. వీ. ష్య న. ళ,; జెరసిన - ల. కొన్ని (ప్రతులు. శి. (మొగ్గ 

౩ బడియె, మోపి వడియె _ అని పాఠములు. ౯ 

46. 1. 'దెగిన వానిగా దలంచి _ ల. వ. శ. వ, న, 

47- 1. ఎగువ(జని = అ. ఆ, ఇ. ఈ. €. న. వా. 



48. 

49. 

50. 

51, 

ర్2, 

42, 

49. 

50, 

51. 

52, 
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ట్రుగ నాటిన (దిశిఖరయుత 

నగము!కియం బొరిచె నతడు నరవరముఖ్యా. 

+ ఆరథికవరుండును గురుని వె [గూరనారాచంబులు నిగిడించె నిట్లు దొడంగి 

యయ్యిరువురు నొండొరుశరజాలంబులు వారించుచు దురంగరబులయంగం 

"బుల రుధిరంబులు పూరించుచు సారథుల నొప్పించుచు మేనుల చాలమ్ములు 

గుప్పించుచు నసద్భశ ౦బు లగుికర లాఘవంబులు సదృశ ంబులుగా6 బోరు 

నప్పుడు. 

, ధనురాచార్యు(డు కశ వానుజుధనుర్ణండంబు [దుంచెన్ గదం 

గొని వె వెన్ వడి నాత. డగ్గురు( డెడం (గూరంపుభ ల్ల ంబునం 

దునుమం |గక్కు-న 'నొండువిల్లు గొని యాదోర్గర్చదునాంతు మై 
య య యట ఈ... 

ఘనజాణంబుల నొంచె నించె నత డాకాశంబు గన్దాధ్వనిన్. 

. అలిగి గురుండు శక్తి నడరింప నది విధి 
| పేరణమునం చేసి శేరు దాం. 

గాని యతని. చాంకం గానద యత(డు త 

చదావహుశాఖ నొంచెం బటీశరమున, 

. వొంచినం గోపించి. 

. చాపాచార్యుండు సాత్యకి 

చాపము దునుమాడి సూతుసమ్మూర్శ్భితుగా 

'నేపారి యేయ రథ్య 

వ్యాపారము దాన నడపి యత డని సీసెన్, 

1. శరలాఘవంబులు = కొన్ని (ప్రతులు. 

1. దొడ్డ విల్లు = కొన్ని (పతులు, 

1. గానేర దతండు - వీ; గానదు తధ్బాహు, శాఖ నొంచె తీవశరచయమున 

గ. జ, ప. బి, శ. 2. రయమున = కొన్ని ప్రతులు. | 

1. నొప్పించిన _ ఎ. ద. బ. 

1. దాన గడిపె నో, ణి ఇ 
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58. 

ర్, 

bb. 

ర్6. 

ర్, 

58, 

ర్, 

ర్రి. 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

ఆలోన నతనిరథచోదకుండు చెలిసిన నెలమిం బొంది. 

బలువిడి బహుళ్రంగుల ను 

డ్డ ఏలళరముల. బోరి పోర ౫ నేయుండు చి 

ట్టీలం బడ సారథి 'నేసినం 

దొలంగంగా. కేబజచె [దోణుతురగములు "వెసన్. 

అచటిరాజలోక మగ్గురునర దంబు 

సనినదిక్కు సనుచు సం భమమున 

నాంగికొనుండు పట్టు. డదలుపుం జేయు డ 

శర్చ్వముల ననంగం చెరలె నై న్యసమితి. 

ఇవ్విధంబున ని జరథంబు పేవిఫలమనోరథం బై పోయిన నదియ పోకగా. 

బోయి సన్నద్ధుం డై కీసముద్దతం బై నపాంచాలబలంబుచేతం గలంగుతన 

మూంకలం బురి కొలిపికొని కుంభసంభవుం డవష్థంభ విజృంభణంబున సేనా 

ముఖంబునం బొలిచి నిలిచె ని_త్తెజంగున | దోణక్ళత వర్మదురోోధనాదు లగు 

జెట్టికోరుల *బెట్టువఅచచి చిలున వ్వొలయ సాత్యకి సారథితో ని ట్లనియె, 

+ కక్కుడ( గృష్ణుల తేజము 

నక్కడ( బవమాననందనాదిజనులపే 

రుక్కును 7లిపించె మనల. 

జిక్కూక వెడలితిమి శత్రు సేనలచేతన్ 

అని పలికి యర్జునుం డున్న దిక్కునకు రథంబు 'రయంబునం జ2బజసం బంచిన 

వాడును నట్ల చేయ విమలాశ్వవేగంబునం జారుఖీషణం బగున తేరు నీవా 

రికి దుర్ని రీక్యుం బె నభంబున భానీరథంబు సనుచందంబున. 

1. నీడా ౬. ఇ త. 

a 

4. వికలంకై పోయిన ౬ ఊ. ఏ. వి మనోరథంలె పోయిన _ పెక్కు. (పతులు. 
2. సమద్ధండతరం జై_న = కొన్ని (పతులు. 8. బెండువరచి - ట, 

1, బోవంబనిచిన - ఈ. 2. బరవు మనిన _ కొన్ని (ప్రతులు, శీ. మండలంబు సను 

చందంబున = ఉక. ఎ వ, ర్లు, 
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61. 

62, 

68, 

64, 

69. 

61. 

63. 

64. 

ర, 
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ఇ 

న నుదొర్భోనుం శయరాశు నొత్యూతీతో యుద్ధంటు చేని చచ్చుట. = 

సం, 17..94_6 

అరుగ(6గ సుదర్శనుండను 

ధరణీపతి యడ్డపడి!యె దర్ప మలర న 

' య్యిరువురు6 బెనంగుటయు న 

వం 

గ్ర 

చ్చెరువుం గావించె నచటి "సేనల కెల్లి న్, 

అట్టియెడ నన్ముహీనాథుండు, 

పలుతునియలు సేయుచు దూ 

పులు దనదెసం *జీరనీక పోర శినివరుం 

డలిగి తురగముల సారథి 

నిలం గూర్చి తదు త్తమాంగ మేడ్లెజ నటి కెన్. 

= నికి నిజసారథిం జూచి. 

గురు. డనుజలనిధి. గడచితి 

నొరు1లు దలంపంగ నాకు కినులిగాలువ లీ 

నరపతుల సరకుగొన నీ 

వరదము సననిమ్ము నేటి యని కలయకుమీ, 

అనవుడు వాడు నగుచు నీవి కమంలునకు నావెరవు కసంగడంబు గాదె 

సంగరంబున నేమి సేయుదు నెవ్వనివె( 'దేరు నడపుదు ననిన విని శినివ 

రుండు వివ్వచ్చుచేతం జచ్చినకరితురగనరనికాయంబులతిట్టలు సూపి యజ్ఞా 

డం చేరు కీవజపు మదె గాండీవగుణచండనాదంబు వీళెంచుచున్న యది 

నేడు పాండవమధ్యముం డిచ్చిన ధనుర్విద్యావిలాసంబు మసమెఅయను బాండు 

1. యదల్బె బెలుచన - ఖ- చ. వీ. శ. ష. న, 

1. బరయ నీక - ఐ. వ. స. 
4) 

1. లికదలవంగ నాకు - వ. ల. నురి కాలు వలీ - ఆ. ఐ. ఘ. యు. వి నురుగాలు 
వలీ = కొన్ని (పతులు. 

1. నంగతంబు - కొన్ని (పతులు, * ౨. నడపుమదె _ కొన్ని (ప్రతులు. 
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65. 

66. 

67. 

68. 

67. 

68. 

బ్ 

1. ముందట - కొన్ని పతులు. 

1. నలిగి _ కొన్ని (ప్రతులు 

భీమదాంధ మహాభారతము 
ళ్ ీ 

సూనుల 'కేను “జేయుభ క్రి స్నే వాంబులు నెజపను వలయు నాకడంక గని 
కురువిభుం డిరువుడుఫల్లును లనుబుద్ది గలంగునట్లు "సేనెద నని పలుకునవస 
రంబున నథైసం గాంభోజయవననై_న్యంబు లతనిక డ్రషడం గడంగిన నవ్వీ 

రుండు గుణంబు సారించి యబ్బలంబువలనికి. దేరు వజపించి. 

. నొాగాః న్కంబులు 'ముందణ 

చే నిగుడకా బడలు వడిన వీరథటుల-వె 

నేనుంగుల గుట్టింబుల 

పీనుంగులమీ(ద౭ దేరు పిలుచం బఆ'పెన్. 

ఇవ్విధంబున వెండియుం గిరాతళకబర్భరపారదయనన। పముఖ మే చృసేనల 
రూపడంచి నీమూంకలు గలంగం 'దటిసి చిత్రవర్మంబు మైచాయగా నారా 
చంబులు నఖంబుల్సుకీను విల్లు బలుమొగంబును నై చెబ్బుఖినోలెం బోవం 
బోవ దురోధనదుశ్ళానన చచితనేనవివింశతి ళకునిదుస్సహాదుర్థర్ష ణీ (కథ 
(పభృతిరథికనికరంబు రభసంబునం బోకుపోకు మను నెలుంగులతో. బిజీంది 
దెసం దణీమినం దత్కలకలంబు విని యతండు నూతు నాలోకించి. 

మందగతి( జనుము నావెను 
కందగిలెడునై న్యజలధి [గక్కునళోషిం 
పం దీ [వ రార్చుల నం 

చంద వడిం బఅపి నగుచు నరుగుద మనినన్. 

అత డట్లచేయ నబ్బల 

మతిరయమున నెయిది ఫొదువ 'నరిగి కరిచతు 
శృ్ళతియు వాయ, కిశతియు వమ 
మతి. గూల్చను శినివరుండు మద మెలరారన్. 

1. చెఠలి. క్ర = పరాకమంగు బలు = కొన్ని (ప్రతులు. లి, [కోధన = కొన్ని 
'[వతులు; = కొన్ని సుతులు ' 

1, దీ re ర/వు - బొవడ్చి “రన వా, 
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69. వ. అంత నిలువక చళంబున నానేగ శై నేయునై బెట్టు గిశై నట్టియెడ. 

70. క, నరతురగగ్వగదరథో 
త్క_ర=.. అలో నతనిశరము చా(కనిరూపుం 

బర్కించియు గానం ద 

"త్వ్వరితత్వంబునకు 1వేల వర్ణన “మేలా. 

Til. క, నర. బాహాస్సుగణసను. నకు 

ఇ సరి యగు నెక్కు డగు. గాని సాత్య కిభుజవి 

స్పుగణం బల్బము గా దస 

సురీనికురుంబంబు పొగడుచుం జూచె నృపా. 

72. మ. కురుముఖ్యండును దోడినై నీకులు వెక్కు_ల్ దూపు లొక్కుమ్మడిం 

గురియం విన్న టినవ్వుతో నతండు తతో్కోచండసూతాళశ్వ శే 
తురథంబుల్ వికలత్వముం బొరయంగా దో ర్జర్చశీదున్రాంతు. డె 

"వ”వుం జేవయు లావునుం బెలిసి నుర్వినాథ యాసేనకున్, 

78. వ, అప్పుడు 

74. క* కదిసి నరేందుండు సూతుని 

మదమ:ను దురగములయుబ్బు *మానిచి నిశిత 

(పదరముల నతనియంగము 

పొదివె శకుని దోడుపడంగ భుజబల మలరన్. 

75. వ. పొడివిన నొదవినీకోవంబు నాటోపంబున, 

69, 1, యుం జుటు ముటిన _ కొన్ని (పతులు, 
ట ట్ 

70. 1. చెప్ప - వ. 

Tl. 1. బాహుస్ఫురణంబు = కొ, గ. ఠఈ. ణ వాణన్ఫురణంబు _-ట. ల. దీ, నికరం 

బుబ్బి* గ. బ. వ. శ. షు, 

72, 1. విన్నని నవ్వు వా; చెన్నగు నవ్వు - ఒ; జిన్నెల నవ్వు = ఆ. ట బి, వ. 

లి, దుర్వారు డై = పెక్కు (ప్రతులు, ఇ 

74. 1. మాని నిశాత వదర = ల. వా “పెక్కు ప్రతులు, 

75 1. కో పొటంబున = వ. వీ, శ, మ. కొన్ని పతులు 
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76. మ, 

17. వ, 

78. క, 

79. వ, 

80. క, 

81. క. 

82, వ, 

76. 

78. 

80. 

81. 

రల. 
లా 

1. రోపించి _ ఇ. 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 
fr 

ధరణీనాథ మురాంళ కానుజుండు గాంధాేరేశుచాపంబునుం 

గురువంళా[ గణిసూతుకంఠము నతి కూ ర్మాన్త్రపాతంబునం 

గర మాళ్చర్యము గాగ |దుంచిన( దురంగస్తోను మామేదినీ 
శ్వరుకే రచ్చటు వాయ నీడ్చికొని ఎల్చం జాణ దుర్వార మై. 

ఇ కైెటంగునం చాలిన 

తమ్ములు దొరలును 1 చేపల 

యమ్మనుజాధిపుని*పజ్జ కరుగుటయును నై 

న్యమ్ము వెజచటశచీ విచ్చిన 

నెమ్మది దనయరుగు'బెస శని వభుండరిగెన్. 

ఆనిన పిని యాంవికేయుండు సంజయున కి ట్రనియె. 

పులికి. బసులు వాఆల్నకియ 

నలవు( జలము సిగ్గు విడిచి య ట్లొక గ్రానీకో 

లల కోర్వక విణిగినసు 

(తుల నే మని విందు కేసేసను రోయక యింకన్. 

అనుండు నత డవ్విభుని కి 

టను నీవును న్యగసుతుండు నవినయమ.లు E 

సిన జాటిల్లి నయావద 

వీనకుండ(గ వళమె మీదు వినీ ఇలియంగన్. 

అట్లు గాసి యె పకేపించి నీకొడుకు పురికొల్స నంబష్ట"కుంక' అపారద (ప్రముఖ 

'దేళంబులబలంబులు చుశ్చాసనపురన్సరంబుగా రయంబునం జని సాత్యకిం 

1. రేయు చావంబు - ఈ. ఎ. ద. మ.వ.వా. శి, రంపుభ ల్రంబునన్ - కొన్ని 
(పతులు. 

1. నొప్పిరి ల. ౨. వలని కరుగుటయు. ఆ ఇ. ఉ. ల. కొన్ని పతులు. 

. నకట రోయక _ ఊ. వ. క. వా” ” 
ల్ 

1. మేర్చతగాన్ -య. ర. వా. చెక్కు. (పతులు, 

ణ్ 



88. 

64. 

85, 

86, 

క్, 

1, బృందఘననసం'తానంబు = వ. 
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జుట్టుముట్టిన నా జెట్టోమగండు నిజభుజవి|క మాటోపంబునకుం జాటవంబి 

ిదలకెల్సిన. 

ఏీలీగెం బెక్కురథంబు లొక్క మొగి నుర్విం గూలె శుండాలముల్ 

దణ చై. రాలి. దురంగీమావయవసంతానంబు లింతింత లై 

కులికుల్ గై భటాంగకంబులు రణతటోణిం (బవావాంబు లై 

సజచెన్ నెత్తురు భూతకోటి వివారింపం (బమ్తతింసకా సురల్. 

=: దుళ్కొాననుయ నొత్వూఠితో యుద్ధంబు నేనీ సాొజీపోవుట 2 

సం. 70720 

రోషమున దుస్పసేనుండు 

పాపాణీ| పథననిపుణపార్వతికత తి౯ా 

ఫీషణముగ6 గవియింప జి 

గీషం బొదువుటయు.6 జూడ్కి( "గం పొరంగన్. 

శినివరు; డా? లెల్లను 

దునియలుగా నేయ మగిడి తొరంగుచు నవి వై 

చినవారిన నొష్పింపంగ 

1గనుకని నమ్మూ(క విచ్చి గారవనాథా, 

విచ్చుటయు నంట “దా(కి యప్వీరుం డంప 

వెల్లి ( దేలిన వెగడంది “వెల గిలి 
cn hu ఆం 0౧ 

యధిస దుళ్ళాననుండు మొదలై నయోధ 

గణములెల్లను |దోణునిక డకుం *బటిచె, 

లీ. బిరుదు - ద. వ, లీ. సమ కల్సిన _ ఊ. వ, 

క్ష (పథన = అ. బెం క. చ. ఠ. డ, ణ, వ; (పదర = వా, కొన్ని (పతులు. 

1. గనుగొని యమ్మూక విచ్చె = ద. వ. బి, 

1. డరమీ ఎ. బొ. రు, బి. బాణ, జనియె _ అని పొఠములు. 



85, 

59, 

90. 

91. 

92, 

98. 

91. 

శ్రీ మదాం ధ మహాభారతము 
క” 

fF 

వ. ఇవ్విధంబునం దనచేరువకుం జనినయాదుశ్శాననునిం గనుంగొని మున్ను 

శ నేయు చన్న బెసం బుట్టినీయకో్కోలావాలం వాకర్ణించుచున్న యగ్గురుం 
డి ట్లనియె. 

క, ఏమి యువరాజవిభునకు 

నేమమె నై ంధవుని నేమి సేసె నరుండు నీ 

'వేమిటి కి ట్లీరథిక 

సోమముతో విజిగి 'తెందు. జొచ్చెద వింకన్. 

క, అడుకులు దిన్న ట్రగునే 

కడుపున. గు త్తినపుడు గడు బఅిచితి నా. 

దొడ లెటు(గక పాండుసుతుల 

నుడిగి 'మడు(గ వలసే నిప్పు డొకసాత్వకిచేన్. 

వ, ఖీమార్జునులజారిం బడి యేమి గాం గలచాండ వని పలికి యలుక వొడిమిన 

నంత నిలువక. 

చ. మజచితె యాసభ౯ా భువనమాన్యగుణో _త్తర యాజ్ఞ సీని నీ 

పఅచినపాటు( జాండవులం బల్కినపల్కులు నాంటి [క్రొవ్వు నే 

_రెజయును నెందు. బోయె రణధీరుల వారల నల్లింజేసి సి 

1 గ్గజీ తుది 'నిట్టు లై తి తగు నక్కట తియ్యన గావె |పాణముల్., 

ఆ, (బదుక ( దలంచి జేని. జాండునందనులకు 

నింక నైనం బుడమి యిచ్చు నట్టు ం 

గాగ నన్నతోడ( గార్యంబు. "జెప్పు మ 

వ్వెడ(గు ఖీష్ముబుద్ధి వినక చెడియె. 

వ. ఇట్లు సేయం జాల వై శేని. 

1. యాకులారావంబు - య. ఈ. ల. వా. కొన్ని పతులు. 

1. మడగ -గు వ. వీ. ళ. ప. కొన్ని (ప్రతులు. 

. 1. నేడు పొటు టది కొర్గమె తియ్యన ౬ ఈ. త. ల, వ, ళ. వ, 
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శ1. క. ఎట వోవవచ్చు నిను ముం 

దట నిడుకొని పోర నుక్నతగు'రాజుల చె 

క్కట దోలెడి సాత్యకి నీ 

వట దటుముదు గాక 2యొదుంగ నగునే నీకున్. 

95. క. అనుటయు నతండు వినియును 

విననిచెవులు సేసి మగుడ విక మమునకున్ 

ం గొనకొని యేమియు. బలుకక 

చనియె శిని| పవరు వజ సమరంబునకున్ . 

93. వ. తదనంతరంబ యాచార్యుం డనాగ్యదో ర్వీర్యంబు మెరయం దణిమి మెటుంగు 

వాలమ్ముల వేండిమి సూపిన, 

97. శా. పాండుణ్యూావరసూనునై న్యములు దర్భం *బేదుడుకా వీరశే 

తుం డు[గగంబునం 'దాంకి యగ్గుకుని సూతుక౯ా నొంచి యేనమ్ము లు 

ద్దండుం డ్రై తను *వాడ నేయుటయు నాతం డల్లి దీప్తోజ్బ్వల 
చ్చంజా(న్త్రంబునం గూల్చె నాదుపదసంజాతున్ మహోద (గతన్. 

శీర. వ, ఇట్లు వీరకేతుండు వడినం గినినీ యతని యన్నలుం "దమ్ములు నగు చిత్ర 

కేతుండును సుధన్వుండును జితవర్మయు! జితరథుండును [(దోణురథంబు 

జాణమయంబు సేసిన నళండు. 

99. కళ్ల. వారలరథ్యంబులం ద 

'త్భారథులం బొడవడంచి ధరం దొరంగించెలా 

చారిశిరంబులు పువ్వు ల 

వారణమెయి డుల్చుగంధవహు(డుం బోలెన్. 

94. 1. నేనల అ. ఆ. ఇ. ఈ. కొన్ని పతులు; సేనల నీ, వెట పోయెదు - జ, బ, వ. 

2. యిట్టు-లగునే వగవన్ = వ. 

05, 1. చెనక నైస్యయుతుండై - జొ. స ళ్ళ; దెపకు సౌబలయుతుడై - ఇ. ఈ. 
ణి 

ఉ య. ర. ల. వ; బెనకు స్వబలయుతముగాన్ - కొన్ని పతులు. 

97. 1 జేర్చడన్ - కొన్ని ప్రతులు. 2. గాగ, నాట - అని పాఠములు. 
9 

99. 1. డమ్ములుం దల మిగిలి - ఎ. ఖ. చ.ర్వు. మ. వ. వీ. శ. మ. సళ్ళ, 
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100, వ. అప్పు డాలోకించి ధృష్టద్యుమ్నుండు గెంజాయ రంజిల్లుకన్ను లం గన్నీ 

1దొలుకం గవిసి కుంభసంభవు నురంబునం (గూరనారా వంబులు సొనిపిన 

మనమూకలు వహావోకారంబు అనగ నతండు మూర్చిల్లిన నప్వ్పాంచాల. 

వరుండ.. 

101. క. పలకయును వాలునుం గొని యలఘుజవము 

102, 

108. 

164. 

105. 

106, 

"మెజయ నేలకు లంఘించి మెటుంగు మెజచి 

నట్టు సని తల గోయుట కస్పళించి 

'యెగిశకె నగ్గురుకేర్తివె కేపు మెజయ,. 

వ. అంతటం దెకసి యాచార్యుండు ధై ర్యధురంధరుం డై_ యెదురు గదియం 

బడి నప్పటికి సాధనంబు లగు భీనకొలందితూపుల నతని నొప్పించినం గడు. 

దురులు గఅచిన వెగడుపడునట్లు మొగతిరిగి యా|దుపదనందనుండు నిజ 

స్యందనంబునకు వచ్చి విల్లు గొని ెల్లేసిన, 

క, గురుం డతనినూతు.( దునుముడు 

, దురగములు రథంబు ననికి దొలంగ. దిగువ నా 

ధరణీసురోత్త ముండు బం 

ధురపాండవనై_ న్యనమితిం తోలెం జెలుచన్. 

క. కలళజుని "తెంపు బెంవును 
బలిమియునుం జూచి యపుడు పాండున్భనతనూ 
జులదెస! నై నికు లెవ్వరు 

నలవు మెలిసి కడంగం జాల రైరి న శేం చా. 

వ. అటియెడ. 
ళ్ 

ఆ. అవ్విధమున బళల్కి యాచార్యు డటపుచ్చ 

నరిగి దుస్ప'సేను! డాశిన్నిప 

జ్ 

1. రు దొరుగం - కొన్ని (పతులు. 

i. యేగ = కొన్ని (పతులు. 

1. సి నీకులం 'దెవ్వరు = వ, సో, 
|. Say 
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వీరు: చాంకుటయును గౌరవపతి దిగ 

రునిబలంబు( బనిచెం దోడు వడ(గ. 

107. వ. ఆసంశ ప్పకులలో దండిమగలు మూడు వేలరథంబుల వారు *బెట్టు గిట్టిన 

నావృష్టి పీరుండు వంచశ తముఖ్యరథికులం బంచత్వంబు నొందించి సెఅచతు 

రంగబలంబుల నెత్తుట జొ త్తిల్లం "జేసిన న్యాతిగర్తనె న్యంబు దైన్యంబి 

నొంది |దోణుదెసకుం బఖిచెం బటిచినం బోవక యువరాజుశై_ నేయుతోడ 

. నానానికితశరంబుల దురంబు సేయ నతండు. 

ని దుక్ళొనను(డు నొత్యూతీతో యుద్దండు "నేనీ యోఢడుట :- 

సం. 780.26 

108. క, ధనువు దునిమి *నమ్విన నీ 

తనయుడు పటుళ క్రి వై చెం దలంకక యదిశీప 

లునియలుగం జేసె సాత్యకి 

విను మాతం డతని నొండు విలుగొని నొంచెన్. 

109. ఆ అలిగి కృష్ణుతమ్ముం డతని చాసంబును 

నూతు( దురగములను గేతనంబు 

దునిమి సొగయ నేసియును భీమ సేను[ప 

తీజ్జ దలంచి 'చంవం దెగక చనియెు. 

110. వ. అట ధర్మజఖీమనకులసనహా దేవులు సాత్యకి సేనం దటియం జొచ్చుట యెజింగి 

వై న్యంబులం బురికొల్సి కొని ధృష్టద్యు మ్నాది యోధుల మున్నిడికొని 

తణిమిన మనవారును మార్కొని వెనంగి రాశౌ నేయుండును నీనేన బడలు 

నడం-జేయుచు మున్నీటం బెనుంజోజ డటిసీ పోవు తెజంగునం బోవు 

106. 1, [తిక రుల బలంబు బనిచె జలవడంగ -_ కొన్ని (సతులు. 

107. 1. బెటిదంబుగా గి టిన _ కొన్ని |వతులు. 
ట్ రు | 

oe 

108. 1, నిలిపిన - ల. 2. ముత్తునియలు - క. ద. న. ప. వ. వ్యా తుత్తునియలు - య. 

109. 1. చంపరాక - అ. ఆ. బ.వ. స. శ, 
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111. శే. 

112, 

118. 

114, 

110. 

111. 

118. 

114, 

ఆన 

1. గాంత్య వా కొన్ని (పతులు, గ 

చుండె శం నక్కడం గవ్వడియును రయు గా ౦త కాలరు! చ నికె వది రాక 

రస స ంయమూ ర్తి యె తనమునుదు: మొనల జారసవురుచుండె మోహరంబు 

మొగంబున గురుండ. ను గౌంగేయబలంబులం బోొరిగొనుచుండె నివ్విధంబున 

నమ్మువ్వుర చేతను | బజాతయం బగుచుండం గురుపతి థారద్వాజు నాజి 

యరసి పోవవచ్చి యచ్చటం జాండవనై నికులసంరంభంబు( జూచి యేచి 
యొస్కురుండును దలకడచి యమ ) వనజవనంబు సొచ్చువారణంబును 

బోలె; దజియం జొచ్చి ఖీమనేనుం బి బాణంబులను నకులసహా దేవ దుపద 

విరాట దౌప చేయుల సాయక[తయంబులను "గేకయు ేవురను శరద్వయం. 

బులను ధృష్టద్యుమ్నుని నిరువదింటను శిఖండిని మూటను ధర్మనందనుని 

నై_దుదూపులను నేసి మజియు ననేకనరతురగద్యిరదరథనికరంబులం బటు 

(పదరశతంబుల నొప్పించె నప్పుడు, 

అతనిచాసంబు గుంతీసుతా| గజుండు 

నలుక బెలువారు దొదివిన నుజక వారి 

నెల్ల గుంభజుం డమ్ముల వెల్లి 'దేల్చి 

'యురవడించి యానై న్యంబు ను బృడంచె, 

కౌరవపతియు మగిడి యాసె ంధవుకడకుం జనియం దదనంతరంబ కేకయ. 
మహీనాథుండు మార్కొని, 

, గురు డెన్ని శరమ లేసిన 

వెరవున నన్నింటి నన్ని విశిఖంబుల: చా 

మరలి (బిహ్మ్మోన్ర్రపరి 

స్ఫురణము సూపినం దద్మన్రమునీీన యడంెన్. 

మఠతీయు నతనిమెయిజాణము 

లలజువది కగిణీగొలుప నాబ్బవాత్త [తుం జే మ. 

1. యురము నొంచి యా చైన్యంబు = వం 

1. నకం డడచెన్ _ కొన్ని (పతులు; నమరల్చెన్ _ వ. 

1. గీల్కొలువ = కొన్ని (పతులు, 



(8) ద్రోజపర్వము _. చళుర్దాశ్వాస్మము 

శైల సూతు నొంప నాతం 

డజటీముటి నారా చతతుల నవ్విభు6 కీబొదివెన్. 

115, తే. చిక్కువడ. చేసి చనుమజ యొక్కదొడ 
G 

| నారసమ్మున బిక్లేయ నరవరుండు 

(చె కిళశుపాలతనయుండు ధృష్థ"కేతు( 

డమ్మవోవీరువె పీక నడరి యపుడు. 

116. క. "పెనుమంట నుటుకు శలభం 

బునుబో లెం కేగవిసి కోలుపులిం గోలన్ (వే 

సినమాడ్కి. నేనె నజువది 

సునిశిత బాణముల నళ్వనూతయుతముగన్, 

117. శే. బాణఘట్టన. గటకట. బడి గురుండు 

విల్లు (దుంచిన నొండొకవింట నొంచె 

నాత( డక్కుంథసంభవు6 డతని విరథు( 

-కేసి యావిలు ]దునిమినం జేవ నెడక. 

118. క. గద "వై చిన నది దోణుని 

(పదరంబుల నడ(గం దోమరము శ కియు బె 

ట్టిదముగ నత(6 డడరించిన 

మదమున నయ్యోధవరుండు మడియించె నెడన్. 

119. వ, కిట్లు కేవిగతసాధనుం చేసి. 

116. 

117. 

118. 

119, 

2. గప్పెన్ -ఉ. ఊ. ఎ. ఏ. మ; నొంచెన్ ఎత. ర. 

1. గదిసి = కొన్ని [వతులు. 

1. [దుంచిన = చ."రు. వ, 

1. వైచె నదియు _ అ. కొన్ని పతులు; సాచి మరియు ద్రోణుని _ వ, 

1. విగత _ శ. ష కొన్ని పతులు? వికల = వా. 
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120. కొ, 

181, క, 

122. "తే, 

128. వ. 

124. ఆ. 

ఢ్రీమదోంధ్ర.మహాభారతము 

ఆలోచన మెటుయగా రెడు 

వొలికనారనము చేదివరు వాదయమునం 

గీలించినం బొడ వెగయుచు 

నేలం బడి తన్నికొని చనియె జముీకడకున్. 

కని యాతసనిీకొడుకు కడలుం . 

గనలుం విరికొన(గ( దన్ను6 గవిసినం బొదివెన్ 

ధనురాచార్యుండు శీ ఘం 

బున కెబ్బులికొదమ లేడి బొదివినీమాడ్కిన్ . 

పొదివి యవలీల నాతని బొలియం "జేయం 

నమదగతి మాటుకొనీ జరానంధతనయు. 

డ(్ర్రగురు నొంచుటయు నత డర్లి యతని 

గూల్ళె( దతెనికులు గనుంగొనుచు నుండ. 

అట్టియెడ వడముడి ధృష్టద్యుమ్నుండు విన నవ్వి|పవరుం డ|పతివాతీతవ 

స్ఫిద్ధుండు గాకేమి చూపులన దహించునట్ల తూపులవే(డిమిం బగటరూవ 
డంచు చున్న వాం డనిన నాదుపదనందనుం డతని మార్కొనం గడంగునెడ 

నాతనిం దలకడచి. 

త త్త, వర్మ గురునిచాపంబు (దుంచిన 

వేజ యొక్కదొడ్డవిల్లు రయము 

మెుఅయం గొని యతండు మెలు(గులు గిణీకొను 

నారనమున వానినామ మడంచె, 

120. 

121, 

1283, 

1. బోడిమి సెడి-ట.వ. వీళ, మ న. ళీ; పొడవుకె (నె/గని = అ. కొన్ని 
(పతులు. 2, వురికిన్ _ ఘణ. వ. 

1. కొడుకు గనుల గనలుం బిరికొన ౬ వ; కొడు కనలము గనుగవ బిరికొన = ఉ. థ్ 

కొడుకు కలక గనలుం -ణ. 8. భేటి బొదివిన _ కొన్ని పతులు. శి. భంగిన్ - 
న్ (పతులు. 

తపస్పిద్దుండు- ర. అ. శ, మ. కొన్ని (పతులు; తపస్పింధుండు - ఇ, ఒ. త, వీ; 
"శస వ్తీవుడు - నా. యు 



125, 

126, 

127, 

126, 

129. 

125, 

121. 

128. 

129. 

ద్రోణ సర్వము _ చతుర్ధాశ్వానము గ్ర 

. అప్పుడు చేకితానుండు *శతాశుగము ల్ గురుమేనం (గుచ్చి క్ 

రొప్పజ నూతు నొంచి తురగోద్దతి మాన నతండు గన్నులన్ 

నిప్పులు రాలం దద్భుజము నిష్టురచాణవాతంబు నేసి వే 

కప్పె శరాళి నూతురీడు దెగన్ వారు లోటటి గోళ్లు వాజంగన్. 

. ఇట్లు విరథుం డై చేకికానుం డోటమి కోర్చి యమ్మెయిన తొలంగె 
నిత్తిాజంగున. 

. "వెక్కం[డుదొరలు దనే 
రుక్కున రూోపట(గ [దోణుం డుద్ధతిం దోడ్లో 
నెక్కు(గ నితడు కుమారుం 

డొక్కొ యనంగ ముదుక( డయ్యు *నుగత మెల సెన్. 

* ఆసమయంబునం జాంచాలవతి యీా|వాహ్మాణుండు వృషభంబులుంబోని 

భూపాలుర నెల్లను సృగాలంబుల కాహోారంబు సేయుచున్న వాండు 'వారింప 

వలదే యని కడంగి మొనలం బురికొలఠిపికొనుచు నక గాజిం బగుకయ్యంబు 

"సేయుచుండం జాండవాగజుం డాత్మగతంబున, 

అంటి భర్భ్యరాని భీముని నడ్డనున వణ దోడ్ధ్భడం మిచ్చుటి = 

సం, 7.1024 

. అర్జును. డొంటి వోయె నని 'యక్కడ( బుచ్చితి బావుసారవి 

స్ఫూర్జితు సొత్యకిం చెలుచం బోవుటయుం గను(గొంటి నిద్దజున్ 
దుర్ణయళ (తు నై న్యముల దొందడి 'నేమయిరొక్కొ విక్ర మా 

వర్షిత వైర భీముండును వారికి. శీదోడుగ 'నేంగు బట్లొకో, 

1. దశాశుగముల్ - "పెక్కు (పతులు, 2. డడగన్ దురగంబులు (యేళ్ళు - 

ఖం గం శ. మ, = - ' 

1. పణగ ఎ. ర్లు. అ, 2," నురువడి = చెక్కు (పతులు; నుద్దతి = గ, వం 
న oe 

8, గవినెన్ త. ర. 

1. లు వోని = కోన్ని (పతులు. 

1. యక్కట = వ. 2, దోడ్చడా- కొన్ని (పతులు. 
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180. క. తమ్ముని దలంచి కృష్ణుని 

తమ్ము. బనిచె నాతనిరి బదంపడి తనచి 

_త్తమ్మునం దలంపండ ధర్మజు 

డెమ్మెయివా( డొక్కొ నాఠె యీయున్న జనుల్. 

181. తే. పెక్కుచోటుల నెణి(ంగిన యుక్కు లావు 

గలుగునీతని( బనుచుట కేకలుక నేల 

యితండు గలయ వయ్యిరువుర కలమివచ్చు( 

బనుతు *నేనటు శోకంబు వాయవలయు. 

189, వ. అని బహువిధంబుల విచారించి నిళ యించి. 

188. ఆ. భీము జేర నరిగి వీభత్సు నీ*తమ్ము 
నని యెలుంగు గళమునందు. దగుల 

నకు లొలుక మాట యట చెప్ప లే డత. 

లారి *నూచి యిట్టు లనియె నతండు. 

184. క. పము గలంగినయప్పుడు 

నీమహిమయ మమ్ము చేర్చు నీకును గలంగన్ 

భూమీశ తగునె యివ్విధ 
మేమిట( బాటిళ్ల. బనుపు మేపని “కై నన్. 

185. చ. అనవుడు నాతం ! డి ట్లనియె నక్కడ నప్పుడు బాంచజన్యని 
స్వనము వినంగ నైన నట సాత్యకిం బుచ్చితి నేమి పుకైనో 
యనుివెత నిప్పు డద్దెస భయంీబు దిగంబడ నీవు వోయి పా 
రుని గని సింహనాదమున రోదసి నింపుము మాకు నింపుగన్. 

180, _ 1.యనశె ల. వీ. శ. వ. కొన్ని (ప్రతులు. 

181. 1 కులుక నేల-ఐ. జ. బ.వ. క్రి నెట్లు నా శోకంబు = సెక్కు. |వతులు, 

188, 1. తమ్ముడని = కొన్ని పతులు. వ, సూచి యన్న కాత డనియె = ట. 

186. 1. డిట్టు లను _ కొన్ని (పతులు. £. వెర ౬ సెక్కు (పతులు. 8. బుడిపింపగ - 
- లస, ళ్ళ; బుడుగం బడ వ. డ్ 
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186. క, నీతమ్ము(గుజ్జి రూవసి 

187. 

188. 

189. 

140. 

141. 

187. 

188. 

189. 

140. 

141. 

క, 

క 

నీతివిదుండు సకలసుగుణనిధి మద్భ కుం 
డాతని కెడ రగునో యను 
చేతోగతి పల్ఫటిల్లం 'జేయదె తాల్నిన్. 

౧౧ లా 

. "అనిన భీము. డిట్టు లనియెం ద|దథము ర 

థ్యముల సారథిని శరాసనంబు 

నెజుంగు దతనికొలంది యెజింగినేయదియ నీ 

"కేల వగవ నిపుడ యేను బోదు, 

. “"బేవరయాబజ 6 దల 'నిడికొని చని యాక్ళష్ణులం గృష్టానుజునిం గలసి 
(వ ళం లిం 

యిక్కడ కెటుక సేయుదు నని పలికి పాంచాలనందనుం గనుంగొని కుంభ 

సంభవు బలిమియు నతని |పతిజ్ఞ కొంగును నెబుంగుదు వేముల కుండుము 

నాకుం *ీబోక గర్గంబు గాదు గా కున్న నేలినవానియానతి నడపవలయు 
ననవుడు నతండు. 

వినుము భవక్సేనాపతి 

తనువున [బాణములు గలుగ ధర్మజు! బెసకుం 

బనుచంచువా(డె (దోణుం 

డనుమానము దక్కి యరుగు మర్జునుకడకున్ . 

అనిన ధృష్టద్యుమ్ను పలుకుల కూలడిల్లి యనిలతనయుం డన్న చరణంబులకుం 

(బణతుం డై యాలింగనంబును నాశీర్వాదంబునుం బడసియున్న యప్పుడు 

శరిశంఖవిరానంబు వీతెంచిన నవ్విభుం డవ్వీరున కి ట్లనియె. 

. విను పాంచజన్యపటుని 
స్వన మదె యిది మజంది యెడరుసై రింపక కృ 

1. యధిప = ల, 

1. మోచికొని - ద.న. ౨, బోవుట- కొన్ని (పతులు. 

1. గడకున్ = త. ద, ర. 

1. శంభారావయి - ద, వ. బ. 

1. యట, తన(మజది) - అని పొఠములు. 
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148, వ, 

148, క. 

1షీకీ క, 

1జీర్, వ. 

శ్రేమదాంధ మహాభారతము 
ధో కర 

ష్టునిరణము 'వేయుఠరభసం 

బని తలంచెద నెయ్లు మెయ్డ్లు మరికరయమునన్. 

అనవుడు సవిశేషకల్సితం బగురథంబు రనంబును దూర్యనినదంబును దన 

సింహానాదంబునుం తెలంగ విళోకునిసారథ్యసామడ్థ్యంబున రథ్యంబులు 

నెజయ మెజయం గదలి గొనయంబు సారించి కురుబలంబు నవలోకించుచు 

నడరు నవ్వడముడిం దలపడి నీకొడులు దుళ్ళలచి త్ర సేనకుండ భేదివివింశతి 

దుర్ముఖేదుస్సవాలును వికర్ణ శలవించానువింద సముఖదీర్ధ జాహుసుదర్శ 
బృంచారకులును సువాన్తమ వేణదీరలో చనాళథయ రౌ దకర్శసుళర్మదురి 
మోచనులును వివిధవిశిఖంబులు వరగించుటయు లేళ్ల గమీం జూచి పొంగు: 

సింగంబుచందంబునం జెలంగి యాశరంబులు వారించుచు శవారిం గదినీ 

బృంచారకుం దెగం జూచి యభయళొ[ దక రన్హదుర్వి మోచను లనుమువ్వుర 

మూండువెడందీదూపులం దునిమిన. 

చలమున6 బోవక పినంగిన 

నల వేర్పడ నత(డు విందు ననువిందనుళ 

రుల జంపి సుదర్శను చె 

ట్టిలవై 6 బడి యపుడు సాన నేసి నశేం|చా. 

సెఅవారు వెటచి నలుగడఈ 

బటిచిన వాయుసుతు శార్చి పజపె రథం శా 

తెటపిన యరుగుట గని గురు? 

డుటిక యతని( 'దాంకి కప్పె నుగా(స్రుములన్ ఇ 

ఇట్లు నిలువరించి నిటలంబున నారాచంబు నా౭టించి యక్కుం౦భనంఖవుండు 

దనమనంబున వీండు వివ్వచ్చునట్ల *న న్ననునరింపం గలవా డని తలంచి 
యప్పవనతనయు నుద్దేశించి, 

లతా 

ది యేగు మేగు మధిక = ద. 

శ దుప్రములును - “చెక్కు. |వ్రతులు. 9. వాతియమ్ములం - త. 

1. పొదివిన = ఇ. ఓ. ణ. ద. ర. వ. 

1. నన్ను (తన్ను) నోసరింప - గ. బం 
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146. క. నను గెలిచి కాక నీకి 

మొన సొరంగా నెట్లువచ్చు మును నీతమ్ముం 
షి 

డనుమకతుం డై కాదే చొర. 

గనియె ననుడు నత(డు గన్ను6ంగవం గెంపారన్. 

147, క. నరు. డొకరథికుని యనుమతి. 

జొర6 దలంచునె మనుజసేన సురబలమైనం 

ఆ 'దెరలిచికొని విచ్చలవిడి 

నరుగుం దనీవలయునెడకు నది యట్టుండెన్. 

1468. చ, |వియములు వర్మి. ని న్ననుసరింపంగ6 వార్జుండు గాడు సుమ్ము దు 

రయభుజశ కి నిర్మథితశ తుడు ఫీము(డు గాని నీవు దం 
(డ్రియు గురుండుం |బియుండు నని (పీతి 'యొనళ్చెద( బూని వై రికిన్ 
జయ మొనరింతు గాక యని నై (తునె దర్పము సూప కుందునే. 

149. వ. ఆని పలికి. 

150. మ. గద సారించి చెలంగి వై_చిన భుజాగర్వంబు సాలించి య 

మ్ముదకం డుర్వికి దాంటి పోయె నది రళ్ళుల్ మింటం బర్వంగ జె 
ట్టిద మై _మోయుచు వచ్చి బల్పిడుగు మాడ్కిం 'దాంకుడున్ గుజ్జముల్ 
సదినె౯ సారథి (మగ చేరు వొలిసె౯ నై న్యంబు ]భీతిల్లంగన్. 

151. వ. అప్పు డమ్మేటిమగండు. 

162. క. మనమూ(క దటిసి యొుద్దతి( 

జనం జన నీనందనులు వెనం చాంియు ను 

బినయతనివీ(క కోర్వక 
కనుకని సిగ్గు నెడి పాఅంగా గురుం ేడంతన్ , 

147. 1. వలచి నెడకు _ వా; వలని నెడకు _ ఆ. జౌ. అ; వలయు _, చెక్కు |వతులు. 
ఇ ణి 

148. 1. యొనర్చినం బూని - వ. బ. వీ, శ. వ 

160. 1. దైన్యంబుగాన్ - జౌ. రు. య. వా, 

152. 1. డలుకన్ _- జ, బి. + 
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158. క. ఒండొకళే శక్కి సము 

ద్దండత జని భీమసేనుం చాశి శరము లొం 

డొండ నిగిడించి నొంచిన 

గం డడంగక ్యత(డు కనలు గదిరినమదితోన్. 
చ 

1ఠకీ, చ. అరదము డిగ్గి యప్పటుళరావళి కోర్చి మొగంబు వాంచి స 

త్వరు( డయి వాన వె6 గురయ వంచిననున్తక మొప్ప బోవుసుం 

దరవృషభంబు కిల జని దర్భ మెలర్పంగ నొక్కచే నొగల్ 

'వెరవున( బట్టి శేరు (పజ విస్మయ మందంగ కీవీచి వై చినన్. 

= లీమండు /దోశాదరథవల సోతి(ప్రోబింబి యద్దను నోరబోల్తుటి 5౬ 

సం, 7.102808 

155, ఆ. నుగ్గునూచ మైన నగ్గురుం డెండాక 

యరద మెక్కి యల్ల నరిగ సిన 

మొగమునకు రయంబు మిగుల విళోకుండు 

దేర భీముం జెక్కెం చేరు (ప్రీతి, 

156. వ. కఇవ్విధంబున ధనురాచార్యు "బెట్టు వజచి బిట్టు సనునా జెట్టివిరుదున 2౩దు. 

ర్పం జాలక భోజబలంబును గాంభోజానీకంబును యవనారిమేచ్చనై న్యం 

బులునుం బసులు పులికిం బాటు తెజుంగునం గలంగి పజచె న ట్ల పతినాత 

గతిం బోయి సౌత్యకిసమరోల్లాసంబు గనుంగొనుచు నట కడచి యన్వడ 

ముడి దివ్యరథంబు మెఖియ( గారవ్య యోధులతోడం కెబెనంగుసవ్యసా చిం 

కేజాచి సింవానాదంబు సేసిన నతనిం గనుంగొని (పియంబున నయ్యర్జునుం 

డును వారియును గర్జారవంబుల గగనంబు నినిచి రమ్మహారవంబి లాక 

ర్లించి యుధిష్టిరుండు ఫీముసంజ్ఞాపనంబునకు సంతుష్టాంతరంగుం డై తన 

లోనన యతని నగ్గించి యన్నరనారాయణుల యొలుంగులు వినం గనుట 

Can 

156, 2. ఛాడ్చ్పునను చ. 2&2. |తిప్పివై చినన్ = ట. వ. 

166. 1, ఇెండు వరచి - ద. £. కెదురం జాలక - “పెక్కు. (పతులు. శీ. భోరు - జౌ. వీ, 
శ. షమ. కొన్ని ప్రతులు. 4. జూచి 'శ్రేల్మిడి సింవా వ. 
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157, 

156. 

159. 

160. 

161. 

157. 

158. 

181. 
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కుం బొంగుచు నప్పార్ట్థుండు దన పతిజ్ఞ 'నెజపి వచ్చి తన్నుం గౌగిలించి 
కొనుటం గోరుీచుం గొరవపతి యిమ్మెయిం దమ్ములు బంధులుం 'బెగం 

బొలియుట దెలిసి యలునను వీరునకుం జొచ్చి యున్న వారి నై నం గాంచి 
కొనునొకో యని యూహించుచు. గయ్యంబు సేయుచుండె ననిన విని 

ధృతరాష్ట్రుండు సంజయున కి ట్లనియె. 

* ఇట్లు సింవానాద మిచ్చిన భీముని 

మార్కొనంగ మగండు 1కునబలమున( 

గలి7చనేని మ'దాత్మజులం కోగాల్పం బుట్టిన 

చిచ్చు వాండు వాని. తెనయు టరిది. 

+ అనవుడు నాత( డిట్టు లను నమ్మను జేం|దున కు కోర్టు. డ - - 

య్యనిలతనూజు మార్కొని రయంబున వింశతిసాయకంబు లే 

సిన నత( 'జేడుతొమ్మిదులు చెచ్చెర నేసి నిడం బొకంట నే 
పునం గుదియించె నారథికపుంగవు లట్లు దొడంగి యుద్దతిన్ 

. "వెనంగునెడ ఖీమసేనుండు. 

+ సూతమతుపిలు [దుంచిన 
sr) 

నాతడు బలువంట గొంచె నతని వెన మరు 

త్సూతి యదియు. (దుంచుచుం ద 
త్ఫూతుని దురగముల |దుంచె దుర్ట్షమలీలన్ . 

. విరథుం డై యతండు వృషనేనుకథ *మెక్కం 

చాలుటయును గలం వాజి సేన 

ర్. [వతిన _ కొన్ని (పతులు. 6. చుండె- శ. కొన్ని (ప్రతులు, 7. దీనతకుం 

జొచ్చి = జౌ; తెరంగునకు = ట. బ. 

1. మనల యందు - క. వ. గూల్చ్య- వ. క 

© 

1. శరం బొకంట నేవున నిగుడించి - శ. వ. వా. కొన్ని |వతులు; ననంప వెళ్లి 
యేపున - ఆ. గ. 

1. మెక్కి పారుటయును - ఉ. వశ. వ. అ 
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లట్ట ుడ నృపాలు6 డా చార్యుపాలికీ 

జనియె 'దేకు దోలీకొని రయమున. 

= దుర్యోధనుడు ([దోజుని దూఅనాడునీ $= 

సం. 7.166... 

162, వ. చని యడిచిపాటు గదుర నతనితో ని ట్రనియె. 

188. క. నరుండును సాత్యకియు వృకో 

దరు(డును మనసేన గలంచెదరు నై ంధవుం జే 

రిరి నీకు. దగునె నరునిం 

జొరనిచ్చితయేని -వారిం జొర నీ ననఘా, 

164. క. సమరంబున నీ వోడుట 

సము[ద మీంకుట జయించె సాత్యకి గురుం గ 

య్యమున ననీ యెస(గుజనవా 

దమ మేలుగ€ దలంచితొక్కొ ధనురాచార్యా. 

165. క. ఈభంగి నీ వడంగుట 

మాభాగ్యము గాక యింక మాటలు వల దీ 

తోభం బెట్టు లుడుగు( "జెపు 

మా భవదియబలకొర్యమతులకు( దగంగన్. 

166. చ. అనవుడు వాతం ]డిట్టు లను నక్కడ నిక్కడ నొక్కరూపునకా 
మనమొన కైనయీయెడరు మాన్నంగ నోపినయంత మాన్నెద 
న్వినీము విశిష్ట కార్య మవనీవర నైంధవుం గాచికోల య 
ర్హునునకు నీకునుం గలిగె జూదము నే, డధికంపుటొడ్డుగన్, 

వ్ 
——— — —. = __ ల _ గా 

1 డిట్లనియె _ కొన్ని (పతులు. £. మనళి వ్రకార్య = అ. చ. ఛాకూ. లి. చేడధి 
కంపు టొడ్డుగాన్ _ మ. ర, వ. వా. కొన్నీ ప్రతులు. వా డధికంపుటొడ్డుగాన్ ౬ 

- అ. చ, రు, య.వ. శ, న; నాడధికరపు = వామ 



167. క. 

168. వ. 

169. క, 

170. తే. 

167. 

163. 

169. 
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మును శకుని బుద్దిమై గలి 
చినయది యస్థిరపు గెలుపు !సెడ కీజాదం 

బున వెడల బాటు సూవే' 

మనవెరవును లావుకలిమి మనుజాధీళా. 

శావువ నీవు మస్టిరోశ్చావుండ వై సావోయ్యంబునకు నథ్రైన నున్న 
కర్జాదులం గొని కవ్వడి మొదలగు నమ్మువ్వురకుం జాలి సింధు'రాజరతణంబు 
నిర్వహింపు మేను కిసేనాముఖంబున నిలిచి తక్కినయందఆ నిలువరించుట 
మేలు నీతో వచ్చుట క రంబు గాదు పొ మ్మనుటగ ౫ ' నతండు మరలి 
తన్నుం :- *"న పురికొలివికొనుచు నట సనియి నప్పుడు ౧౫ ౬మన్యుండు 

నుత్తమౌజుండును మున్ను కృతవర్శచేత నివారితు లె, నరునీతోడి 
నఆుమం జనక కెలని కుజికి యణిముణి మనమొన 'ెరల్చికొని బయలికి 

వెడలి కపిధ్వజగాండీవగుణరావంబులక తంబున నతనియున్న యెడ యువల 

ఉంచి తిరిగివచ్చి బలువున మనబలంబు వాయ. వాపి కొని చొచ్చి వివ్వచ్చుం 

"జేరవచ్చుచున్నం గని యక్కురువిభుండు వారల వారింపం గడంగిన. 

ఆ *ఎరకువురతో నజ్జన 

నాయకునకు నయ్యె చాకుణం బగురణ మం 

కే, "యతనృ్ఫపచావము రో 
పాయ త్తత నుత్తమౌజు. డార్చుచు6 కీదుని మెన్. 

తునిమి తోడన యుర మాడ మనిశిళా(న్ర) 

చయము నిగిడింప రా జొండు చావ మెత్తి 

యతనివాయముల సారథి నవనిం గూల్చె 

నాత( డరిగ యుభామన్యునరదమునకు, 

1. సెడమికి జూదంబు ఎర; సింధుజ జూదంబు = ఖ. చ. ఠఈ.ప.వ; (సమాసము 

చింత్యము) సింధుజు జూదం = శో. 

1. రాజు (పాణంబులు -ఖ ఘ. మ. వ. వీ. ళ.వమ. న, ళు 2, నేన మొగంబున = 

ఈ. ఉ. ప. వీ. కష. 8. తోడ నకుగం బడక = చెక్కు ప్రతులు, 
© 

1. దాయెడ నృపుచాపము = అ, ఆ. ఉ ఊ. కొన్ని (పతులు; చాయత న్భృపు 

చాపము - కొన్ని (పతులు. (పాఠమంత సరసముగా లేదు. 2. ద్రుంశెన్ = 
ఓ. ట, వ, అ . 3 
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171. క. 

172. తే. 

178, వ, 

174, ఆ, 

176. చ, 

176. వ. 

i172. 

178. 

శ్రీమదా౦ ద్ర మహాభారర ము 

అరిగి తురగముల సూతుం 

భొరిగొన విరథు: డయి నృపతి పొలి వోవక యు 

ద్దురగతి గద గొని చని త 

త్రురగంబుల సారథిని జిదుర్చలు 'సీసెన్. 

రథము డిగ్గి తొలంగి 'రారథికు లమ్మ 

హీళు( జేతెంచి యెక్క మ దేశకేళేరు 
వారు నీయోధు లిరువుర బారిసమరి 

యారథము లెక్కి యర్జును6 చేర జనిరి, 

అనుటుయు నాంవికియుండు నంజయున కి ట్లను మనపాొ రెల్లం గర్హుండు 

గాంకేయుల గెలుచు నని యాసపడుదు శాధర శ్రిత నయుం డాతనియాటో 

పంబు దలంచి శేలెల్లను గన్ను ిమూయండు., 

అట్టి జెట్టి యనిలుపట్టిశే విరథు( డై. 

పోయి పోయినట్లు పోయు గాని 

మరలి కయ్యమునకుం జొర(6 ఇటు లాతనీ 
వ్ 

తెజుంగు సెప్పు నాకు చేటవడంగ. 

అనవుడు నాత. డిట్టు లను నన్నరశాథున క ట్లు నూతనం 

దను బొరివుచ్చి భీముడు "మదంబున నర్జునుదిక్కు వోవంగా 
గని యతం డాయితం బయి తగం దనే రెలుగె త్తి పిల్చి నొ 
ధ్వని విని యావృకోదరుః డుద|గగతి౯ మరలెలా మహిశ్వరా. 

అట్లు *చార్కొని యర్శ(పతాపు లగునయ్యిరువురు నొండొరువుల శరం 
బులు దూలించుచు( దురంగంబులయంగంబులం దూపుల6 గీలించుచు సార 

1. రథము - కొన్నీ (పతులు. 

1. దలంచి పగలును శేలును _- ఇ. ఉ. ఒ. ఘ. డ: వ. ౨. మూయకుండు - కొన్ని 
(వతులు. | 

1. నట్లపోయై _ కొన్ని (పతులు. 

17 ముదంబున - అ. ఆ. ఇ ఈ, ల. వా. కొన్ని (పతులు. వి, తనివినీ . అ. ఆ. ఇ- 

"ఉ, కొన్ని పతులు. 

|| మార్కొని = ౬. మ. గా 
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థుల బెట్టు వణలుచుచుం జాపంబులు వియుచుచు. మైమజువు లయివుళ్లు 

చేయుచు మేనులు నెత్తుట జొ_శ్తిల్లం - జేయుచు నొండెరులకు శేండిమి 
నూపి యేపునం బెనంగునెడ నయ్యనిలతనయుండు. 

177. క, విలు దుమురు సేసి గుజ్ఞం 

'బుల సూతుని. విలుకుమార్చి భుజగనిభశరం 

బులం * జేడ్పటిచిన సిగ్గణీ 

కలగి వజచి యొండురథము. గర్హుం జెక్కెన్. 

178. క. అన విని ధతరాష్ట్రుం డ్ 

ట్లను నమ్మినబంటు పిణికి యై యిటు పజనం 

గని మందబుద్ది దుర్యో 

ధను6 జేమని తలంచె నొక్కొ తనశేచి త్తమునన్ . 

179. వ. అదియ ట్టుండె నాకర్టునివింకంటు 1ేవిదవ నెట్టయ్యె ననవుడు సంజయుం 

డతని కి ట్లనియె. 

180. శే. ఆననంబున( (గోధమహోనలంబు 

కీషణముగ రాకేయుండు ఫీముదెనకు 

మరలి 'యురవడి( గవియ నయ్యిరువురకు మ 

మహాద్భుతం బగునం| గామ మ య్యునధిప. 

181. క, బలు జేగలకై వడి జె 

బృులులీపగిది ను_త్తకరులపోలిక దర్బో 
జ్జ ఎలిసింవాంబులచాడ్సున 

నలవుం జలము మెజఅయం జెనంగి రారధికవరుల్. 

177. 1. గీడ్వరచిన _ ఇ, 

178. 1. యుల్లములోన్ = త. 

179. 1, పదంవడి -ఐ. * 

180. 1. యురువడి = పెక్కు [పశులు, 

181, 1. గతిన్, కరణి = అని పొఠములు 
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లా నో 

162. క. వెనంగునెడం గర్లునిది 

క్కు. ( అతురంగములు 'బెట్టుగో _ల్తల వాలీ 

మునిమీ(ద( గవిసి మం|తిం 

చినయట్టులు గూతె నతనిచేలి'బలువునన్. 

18. వ. అనవుడు నాంబిశేయుండు. 

184, క. తొడ రెడుకొలందియె వానికి 

వడముడి భుజవి|కమంీబు చారల మన మె 

ప్పుడు వినమొ క ర్లు వినమో 

యడీబీరపు( దులువ గెలుచునశే పొండవులన్. 

155. ఉ. సూతసుతుండు పాండునృపనూనులం బోర జయించు నంచు గ 

'ర్వాతిశయంబునన్ ీమనమచాంధుండు కృష్ణుం దృణీకరించి సం 

వ్రీతిగ సంధి చేయడ యపేతకళంకులు వారు వారి కే 

లా తగ వేది దైవము దలంచు రణంబునం కేటు సంజయా. 

166. వ, శానును తమ్ములుం 'జెడుదు రింతియ కాక ఎండు గలదే యది య 

ట్లుండె భండనంబుకెఅంగు నెవ్పు మనిన నమ్మనుజవతికి నానూతనంభవుం 
డి ట్లనియొ. 

167. చ. నమసిననేనం జూచి రభసంలున( గర్లుడు భీము. గిట్టి ద 

ర్నము సిగురొ_్త ముప్పడిశరంబుల నొంచిన6 గెంపుసొంపు వ 

మునకు నొప్పు సేయగ నతండు వెసన్ విలు (ద్రుంచి నూతుప్రా 
ణము గొనినం జలం *బెద6( జెనంగొన వావానచోదకుండు నై. 

168. వ. ీకర్ణుండు క్తి *వై చిన. 

182. 1. బలుపునన్ = వీ. కొన్ని (పతులు. 

164, i. దివార్యబలము చేర్పడ = ఎ. జ. ట. బి. 

165. 1. భనమదాంధుడు = అ. గ, ద." | 

187, 1. ఇన్ను సేయగ ఇ. 2, జెడ ఎవ. కొన్ని (పతులు, 

188. మే కర్టుండు = ఈ. ప. త; అతండు వా, కొన్ని [వ్రతులు. బీ, యడరించిన = త. 
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189. శ. ఎనిమిదితునియలుగా నది 
దునిమి మరున్నందనుండు తొమ్మిదిశరముళ్ 
తను =-*డ నేయ బలువిలు 

గొని యన్నియ కర్షుం జేనెం [గూళా(న్ర్రుంబుల్. 

190, క. వాని నెడ నటికి యప్పవ 
మానతనూ భవుడు నిశిత మార్గణములు చి 

వె నిగిడింపంగ రా ౬* 

నూనుండును సాయకముల *సోనలు గురిసెన్. 

191. క. *చెలగుపటుసింవావనాదం 

బులు అంకెలు గాంగ వారు పొలిచిరి వృషభం 

బుల|కీంరు నొండోరులకు మా 

ర్మలయుచు' చాకుచు నుచా త్తీరభసోజ్ట్వలు లె, 

192. ఉ. ఆ_త్తలిం గర్లువిల్లును హాయంబులు నుగ్గుగ( చేసి నెత్తుటన్ 

జొ _త్తిల మేన బాణములు సొన్సి మరుత్సుతుః డొచ్చె నార్చినం 

జిత్తము దల్లడిల్లం గురుసింహుండు దుర్జయు( 1బన్స నాతం డ 

త్యు_త్తమసావాస పక టితోద్దతి నాజగ జెట్టిం దాొశీనన్. 

108. కే, బలము లచ్చెరు వంద నట్లలవు మెజియ 

నీసుతు. డనిలసుతు( దాంకి నిశితసాయ 

కముల నొప్పించి రథతురంగముల నొంచి 

సూతు 1నోనేయం | గోధవిస్ఫూ ర్తి నతడు. 

194. క. తురగములతలలు సూతుని 

శిరము నతనిమ_న్తకంబు శితశరేవట్క. 

190. 1. సోనగ గురిసెన్ వ. స. శ. 

191. 1. చెలగి - వెక్కు (ప్రతులు. 2.మహిమోజ్వలు లై -వ. , 
“ స్ ఇ 

192. 1. బన్ఫె, బుచ్చె = అని పొఠములు, ul 

198. 1. చేయుడు = ఐ. 

194. 1. వర ఇ య, td. శె 
ఓ 

చ 
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195. వ, 

196. మ. 

197. ను, 

198. క. 

199. వ, 

200. ఉ. 

195. 

196. 

197, 

198... 

శే. మడరన్, మమరన్ _ అని పాఠములు. 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

స్ఫురణమున ధరణిమీ౭దం 

దొర (గించెం గర్హుం డేడ్పుతోం గనుంగొన(గన్. 

ఆలోనన నూతనూనుండు రథంబు సన్నద్ధంబు నీసికొనినవాం డగుట 

1నప్పాండుతనయుం దలపడియె న మ్మేటిమగలు కోవంబులు నాటోపంబులు 

విలంబులు( జలంబులు శౌర్యంబులు థైర్యంబులు ముఅయు కెజంగునం. 

చెనంగి రట్టయెడ. 

ఖరనారాచము ఖీమువవమున నాక ర్లుండు అావహోబలా 

భరణుం డై నిగిడింప నుచ్చి చని భూళాగంబు నాటంగ నొ 

తురతం బొంద కతండు నిష్టురగదం |దుంచెం దురంగంబులన్. ' 
ధరణిం గూల్చె ధనుర్వి లాస' కీమలరం దత్చూతునిం గేతువున్, 

విరథుం డయ్యును రాధనందను(డు కేదోర్వీర్యం బవార్యంబుగా 
శరజాలంబుల ఫీము గప్పుట మవోళ ఎర్యంబు గావించె భూ 

వరు డంతం దనతమ్ము నారథికుం. గావం ఐబంటచె నాదుర్ముఖుం 

డు రయం జారగ దా *భీమునకు నాటోవంబు దీపింపగన్. 

అయ్యంగరాజుతోడం 

గయ్యము సేయిచును దుర్ముఖ పాణంబుల్ 

సయ్యనం దొమ్మిదియమ్ముల. 

క (గుయ్యక డయ్యక యతండు గొనియె న రేం దా. 

ఇట్లు భవచాత్మజ'ండు వడుటయు. 

ఆతని. జూచి కన్ను(గవ నృకులు |గమ్మ(గ సూతసూతి శో 
కాతురుం డై తదీయరథ మల్లన యొక్కంగ భీమసేనుం డు 

1. న ప్పాండవ సింధహుం = ఇ. బ, వ, వీ.శ.ష 

1. దోర్విరత్వ మేపార = ఎ. ౨. థీముడును _ ఉ. ఈ. 

!.ఖు - కొన్ని ప్రతులు. 2. గుయ్యక = జౌ, క, ద. వీ, శ, వ, 
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దో తిం హేమభూపషితచ తుర్షశమార్షణవిద్దుం చేయుడు 

న్యాతళరంబి లన్నీ వెన నాయు నతండును దద్భుజంబులన్ 

201. వ. చానం గనలి యనిలతనయుండు 

202. ఆ, + వాండినారనములు మూండు కర్టునితొమ్ము 

గాడ నేయ నాన గడచి నొవ్వు 

భయము గదురం జేయ రయమున నరదంబు 

దోలికొని యతండు దొల(గ6 జాణ, 

౨08. వ, అనిన విని ధృతరాష్ట్రుండు సంజయున కి ట్లనియె. 

204. క, విను పౌరుషము నిరర్థక 

మనుమానము లేదు దైవ "మధకంబు మరు 

త్రనయునిచే నారాధా 

తనయుం డి ట్లగుట సెవ్విధంబున( దలంపన్. 

బి05. క, అట్టన నేల మవోబలు 

పట్టికి సురఖచరదనుజపన్న గులును మా 

1 చ్విట్ట రనినం గర్లాదుల 

కెట్టు నిలువవచ్చు వాని 'యెదురం దిర మె. 

206. క. పాండవులే గెలుచునాజి ని 

తం డని యగ్గించు నూతతనయుని మత్పు 

తుం డత(డు భీమీనేపున. 
గం డడ(గినం జూచి మనసు గందక యున్నే. 

X00. 1. నద్భుతంబుగ న్ అ. 

202, 1, లజ్జ - ఆ. జ. ట. బ. వ. ళ; చాన గలుగు నొవ్వు = ఊ. వృ ఐ. 
ఇ ఇ 

204. 1, మ గలము = ఎ, చె. ఖ. చ. జ. ద. బ. వ. 

205, Ll. 'ర్పెట్ట రనిన = కొన్ని (ప్రతులు. 

206. 1. గెల్భు నని నీతం డని = ద. ప. “2. నెపమున = ఒ. యు, న. 



ధ్ల్రిలీ 

౨07. కం 

208. క. 

209. చ. 

౨10. వ, 

211, ఆ, 

207. 

208. 

209. 

810. 

211. 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

1లినండ జరాసంగధాదుల( 

దునుముట మనదుర్జయుండు దుర్ముఖు (డును ఫ్రీ 
మునితోడ( బనంగువా రే 

మని కర్లునిం గావ బనివె న * బృలకులన్ , 

పవనజు( డొక గాడ నిఅపాం 

డవులును సాత్యకియు వారియు డాంతురె యుగా 
వావమునం ప భాణము లావున 

నవిజయ్యులు 'వారిం కీదొడర నగునే తనకున్. 

అని పలుమాట లాడుటయు నమ్మను జేందునితోడ నాత( డి 

ట్లను విష మెత్తి [కోలి యది యంగము నారట పెట్ట నన్యులం - 

గినిసినయట్ల మీదు పరికింపక యమ్మెయి నీవు పాండునం 

దనులకు. 'జెట్ట వై వ్యృాదయతాపము వచ్చి'న( బల్కె దొండులన్. 

ఊరక బవరంబుఅెజుంగు వినుము నీతనయులు దుర్మర్ష ణుండును ేదుర్మ 

దుండును దుస్సహుండును విజయుండును విచితుండును గర్జునోటమి 
సయిరింపం జాలక వడముడిం దొడరి తూపు లడరించినం జూచి యాసూత 

నూనుండు చానును నతనిపయిం గవిసి యేసిన6 దద్విశిఖంబుల వారించుచు 

మారుతనందనుండు. 

వచి కురుకుమారు లేవురం దురగసా 

రథులతోడ( గూడ రయము మెజయ 

వసుధ గూల్ఫె మెజుగు వాలారు తూపు!లా 

తాలు నిగుడ( జేసీ యద్భుతముగ, 

1, వినను =_ అ. 

1, [బాణంబులు విను మవిజేయులు - అ. వీ. ళ.ష. న.ళ్ళ. ఏ, తోడ నగునే - 

వీ శ, వష. 

1. ననొడ్ల(ర్ల), బల్కుదే- వ. వీ. శ. మ.న. ళ్ళ; న ఐల్కె దొడ్డులన్ - కొన్ని 
1వతులు. క ౯ 

1. దుషృహుండును = కొన్ని (పతులు. 

1. ల నారు దొరుశ జేసి - వ. ణా 
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212, క. అని. బడినరా చకొడుకుల( 

గని కరుం జేటి|బదుకుగా [బది కెద జే 
య! 

నని యింక నెన్న (టికి లా 

వని భీముని నొంవవలదె యని శం "పెసంగన్. 

218. ఆ. కదిసి డెబ్బదేనుకాండంబు లాతని 

మేన బటపి యుబ్బు మిగిలి నన్వ 

నతడు నూటయేను శితవనిశిఖంబుల 

నతని నేసి ఇాపయస్ట్యి [దుంచె. 
ఇ 

214. మ. రయమారకా బలువిల్లు పుచ్చుకొని యారాధాసుతుం జేయ దు 

రయు డమ్మారుతి వొంగి సూతుని వెసం జానేసి విల్ [దుంచుచుకా. 

వాయసందోవాము గూల్ళి *ీవోన్యమునకుకా హోసంబు సేయకా గద 

నృయ'దాకారత వై చె నాతం డది భగ్నం బయ్యె చాఖీముచేన్. 

215, వ. ఇట్లు గద [దుంచి వై నేయు పావని 'బరవసంబునకుం *దెరలక 
'యొండుకోదండంబు గొని కర్టుం డతనితను|త్రాణంబు దునియలు సేసి "పెళ్లే 

సిన నతండును దదీయకంకటంబును భుజంబును ేదించె నిప్పరునునC భాద 

చారి మొ సెనంగు నయ్యోధవరుం జూచి భూవరుండు సత్వరుం డై పను 

పం జితవిచి|త్రచి తాత చారుచితులును జి తధ్వజచితాయుధచి తకర్ము 

లును శరాసారంబులు బరగించుచు ధర్శపు[తానుజుం దా(కిన నతండు 

మవోచాతపతిత భూరువా[పతతిభంగి దోంప నక్కుమారస _ప్పకంబును శీరథ 

సవ్హిసారథిసహితంబుగా. *బొడ వడంగంకేసె నాసందునం గల్పితస్యందనుం 

2. యాసూతనందనుం డప్పాండునందనునివై నురవడించిన. 

912, 1. తం పొలయన్ = ద, ప, 

214. 1. వుచ్చికొని -ళ. మ. 2, యాస్యమునకున్ వోస్యంబు - వీమసుళ్ళః 

* వోసమునకున్ వోస్యంబు = శ. "పెక్కు ప్రతులు. ౩ 

215. 1, రభసంబునకు - ఆ. జ. బ. శ. మ; బవరంబునకు - ఇ. క. ద. ప. వ. “2. దలంకక- 

గ. “8. చిత్రశరాసన = కొన్ని ప్రతులు. 4. లును శరాసారంబులుబరగించుచు ధర్మ- 

ఊ. ఏ. ణ; లును ధర్మ = వా. *5. రథాళశ్వ = వీ శ, ష. కొన్ని (ప్రతులు. 

6. బడలు వడంజేనె - వ. కొన్ని (ప్రతులు. 
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216. క. అణీముటి నిరువురశరనములు 

తజుచుగ నొండొరుల బెట్టు చాంకిన నయ్యి 

ద్రణు నెత్తుటం దోంగి కడు౯ 

1వలభిరి క ల్వాంగనవడి వాకరుల క్రి నున్. 

వ1/, క. అరదములు చి తగతులం 

జరియింపంగ థై_ర్యములును శౌర్య ంబులు ను 

ద్ధుర జాహాపీర్యంబులు 

సరి యె మెజయంగ నధికశేసంరంభము!ిలన్ . 

215. ఉ. ఒండొరుమీంద సాయకము లొక్క మొగిం బరగింతు శేపు మె 
నొండొరుజాణముల్ నజకి యుర్విపయికా నెజయింతు రగు త్రై 

యొండొరుమేనులకా శరము లుచ్చి చనకా నిగిడింతు రిట్టు లు 

ద్దండతం బోరి రోజనిమదంబుల నొండొరు మీలునానలన్. 

2ీ19, ర్ం మరుదాతృజు( డజేచిన న 

న్నరుండు వారియు సంతసంబునం బొదలుదు రు 

ద్దురతం గర్హుండు మిగిలినం 

గర ముబ్బు విభుండు దమ్ముగమియుం చానున్. 

220. క. నూతనందనునకు నెడ సొచ్చి చొచ్చి 

సమదు6 డగుఖీమసేనుచేం జచ్చి చచ్చి 

బలము లజుగ నాకర్టుండు దొలంగిఫపోవ( 

జూచు దిగిపోయడు వడిన నీనుతులం జూచి. 

౨9౨1, వ. శోకంలునం గోపంబునం గర్దువి కమాటోపంబు డ్పిం చిన, 

216. 1. మెరసిరి కల్పాంతకముల మితుల మాడ్కిగ్ - ఓ. 

217. 1a సం[భమమునన్ వ. ౨.నన్ కొన్ని [వతులు. 

220. 1. జూచి శెగి పొనుగు వడిన - ల.-శ. మ; జూచి తెగి (మోడు వడిన - వీ. న. ళ్ళ. 

౨91, . 1, కరుడు కమా. ల. నీ. ళా 
£3 iL 



శ్ర2లి, క్ర, 

29, క. 

వవ, వ, 

వి2ర్, క్ల. 

226, వ. 

228. 

226, 

ద్రోణసర్వము _ చతుర్గాక్వా సము కలిగ 

గొడుగునను వింటికొమ్ముల 

సిడమున నకదంటునందు సెల లగిసీ కడు౯ 

వడి నిగిడెడు చాడ్సున న 

వ్వడనుడి దెస నమ్ము అడరె వనుధాధీశా, 

దానీకి నమునమున నించుక 

'యెనను దలంకళ సమీరణాత్మజు( డవి చె 

'రానీక నిలిపి యతనిం 

చా నిరువదినారసముల6 'వలరగం 'జేసెన్. 

"అప్పుడు, 

మనవారు 'వారి వారలు 

ననిలతనయు ఏీ|కమంబు నగ్గింప సుయోా 

ధను(డు దన యొద్ది యోధుల 

ననుజులనుం గర్టు( గావుం డని సనుచుటయున్ . 

=వి భీమనేనునేత జ(తుందియాదవదవమాథలు చచ్చుట == 

నం, 711280 

అప్పుడు శ తుంజయుండును శ తుసహుండును నుదేవుండును 1మదనుం 

డును |దుముండును జితవాహుండును వికర్ణుండును గర్భరతుణపరు లై 
కడిమికీ వెలయ దలకడచి యొక్కట ఖీమసేనుం చాంకి ధరాధరంబు నంటు 

ఛారలం గప్పు జలధరంబుల చందంబున నతని నతినివిడళరపర౭పరల బొొద. 

వినం జెరిగిన దర్పంబునం భోదలి యతండు దృఢ కముష్టి నిర్ము క్తమాగ్షణ 

స_ప్పకంబున వారిం బిలుకుమార్చి యార్చిన నాసింహనాదంబు విని ధర్మ 

తనయుం డది విజయా గ్రజుండు నిజవిజయం 'బెటింగించునట్లుగా నెణీంగి 

మనంబునం బొంగి (దోణు చెకకుం దతీమి క య్యంబు స్తేసె నట్లు వలువురు 

దమ్ములు వొలిసిన దుర్యోధనుండు దనమనంబున జూదంబునప్నుడు విదు 

1. దరలం( జేసన్ _ ర్లు. ల. వీ, శ, 

1. నంవకుండును - ఖ. గ.బ. క మెజయ వ, వీ. ళ. న. కొన్ని ప్రతులు. 
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నూ! 

రుండు 'సెప్పినట్ల యగుచున్న దని విషూదంబు నొంది యాసభ న మ్మెయి! 

బాండవుీలం బటిచిన పాపఫలం బనుభవించె ననవుడు వై చి(తవీర్యుండు. 

227, క, గతవృ త్రములకు వగవం 

గత మేమి యతండు వెట్టి కార్యము నాదు i 

ర్మతిం దచ్చె నోర్చి కొడుకుల 

కత వినియెద( జెస్పు చెప్పం గలయది యొల్లన్ , 
7 

226. వ. అనిన నతనికి సంజయుం డి ట్లను న ట్లనిలజుం డార్చినం జేర్చి క రుం డతని 

పయిం గవిసి ఘోరసం[గామంబు సేయుచుండ నీసేన భీమసేను. జుట్టు 

ముట్టిన నతండు బెట్టిదంబు లగు భల్ల| పముఖజాణంబుల( గేతుచ్చ త్తృచామ 

రంబులు సూత రథర ధ్యర థికావయవంబులు6 దురంగ మాత ౦గసుభటాంగం 

బులు6 దునియ లై తొరంగి "పెరుగు నెత్తురుకేుజుల 'వెంబడిం కాలం 

-కేయుటయుం "బతితశేషం బగునబ్బలం బిరుగెలంకులం దొలంగి యంప 

ిఇెట్టునేల కవుల సని చూచుచుండె వెండియు రాధేయుంతు రయంబున 

నతనీం చా(కి పోర నట్టియెడ నమ్మారుతనందనుండు. 

2290. క. ఆభీలక6 గర్జునిక 

క్ఞాభరణము చుక్కావడినయట్లు వడంగ సం 
ఛోధితళకరమున నేసి ను 

వోభల్ల ముర స్థలము నొండగ జేనెన్. 

280. క. ఆలోచన యారథికుని 

ఫాలకేస్థలి నోలి నెనయం బదనారసము ల్ 

గిలించిన నవి యచ్చట 

నీలోత్సలమాల వోలె నెజయం బొలిచెన్. 

5. లయెొడం జేసిన పాప - చెక్కు. (వతులు. 

£26. 1. వాత శేషం - పెక్కు పతులు. ౩౨. చెట్టు కొలది కవుల = జరు. వ. న, ళ 
కొన్ని |వతులు. 

a 

280. . 1. నృలి నొవ్వనేయ _ ద, ప; స్థల మోలినేయ - వ; స్ఫృలి నొప్పి నొలయ _ ల. 



౨81. "శే. 

282, వ, 

ణు 

(ద్రోణజపర్వము _ చతుర్థాశ్వాసము రి? 
ఇ 

అలిగి గీచాణశతంబున నాత6 డతని 

నొంచె నవ్వీరుచాపంబు (దుంచె నక(డు 

పజ పె బలువింట. గర్జుండు వటుశరముల. 

బట్ట పవలింటిసూర్యుని (ప్రభలు వెలయ, 

" ఇశేయు నాసూతనందనువిల్లు *విదుర్చు దోంపక గుడునువడుటం టకా 
కృతిం బొొలుచు ననలశిఖలచెలువు దాల్చి నట్టరయంబునకు భయంబు గొనక 
భీముండు నిగిడించు పామలి_ప్తీనారా చధారలు గగనలథ్మికనకాభరణం 
బులచెన్ను చేకొనియె నస్పుడు కోపంబు రూవంబు 7. కొన్న కై వడి 
నుదీర్ణుం డై యక్కర్టుండు., 

౨88, చ. సవనజు'చాపముల హరులపగ్గములం దునుమాడి కాండిళో 

నవి *పెనంగాడంగా వెడందయమ్మునం గేతువు గూర్చి సూతుమే 
నవియఃగ 'నేసినం బజచె నాతండు ఫల్గునుచ కకీరకు తే 

రివెనుక కుగళ క్రి యడరించెం జలింపక భీము కడ త్తలిన్. 

అది నూతనందను(డు దొ 

మ్మిదిశరములం దునుముటయు నమీరనుతుండు జె 

టదముగ వాలు బలుకయు 

నృదమునం గొన నతడు పలక *నజకె నజకినన్. 

కరవాలంబున వై చి యారథికువిల్ ఖండింప నొండొక్కని 
ష్టురచాపం బత డెత్తునంతకు జ వాటోపంబు( గోపంబు మ 

చ్చరముం డేటవడకా వియచ్చరులు మెచ్చళా భీము. డాకూతనూ 
తిరథం బల్లల నాడ చానిపయికిం దెం పొప్ప లంఘించినన్ . 

బాణాస్ట్రకంబున = ద, ప, వ. పగిది నిగుడ _-వ; [వభలు బొదల - ఆ, జో; 

[వభల బోల = కొన్ని (పతులు, 

కొన్ని (పతులు. ॥ 

నిడుపు = ఉ. ఎ. స, ళ,; నిలువు - స. ళ,; విడువు - వ. ౨, నారాచంబులు - 

త్స 
? 

వెసగూల ఐఏ. ౨. రకు ఓ. ద. న. వ. బ.మ, ర.ల.వీ, శ, ళ. ళ. వ్యా 

దతు?. వా. కొన్ని (పతులు. శి. డుద్దతిన్ ఒరు. న. 

ఏలి. క, 

05. మ, 

281. 1. 

౨09, 1. 

దరికి, 1. 

౨94. 1. మడియించె వెసన్ - ఆ, జ. న. ఖ. వ. 
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286, వ, 

£87. శే. 

28౪6. క. 

286. 

281. 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

ఆతండు "కేతనంబునకుం గుదురుగా6 జెను పొనరం గావించినపీఠంలు 

పేనడుగున కినొదింగినం 'దేరిపయి నతనిం గానక ఖీమసేనుండు నలుదిక్కులుం 

బరికించి యతని పాటుటయు లేకున్న నయ్యరదంబు కింద! దూణ నను. 

తలంపున నతని బట్టికొనువా: డ్రై డిగ్గ నుబుకుటయుం దోడన తోంచి 

రాథేయుండు రథచితగతులు మెజియ రయంవారం బెక్కునారాచంబు. 

లొక్క'మొగిం దనువునం జొనుపుచు నేచిన నయ్యనిలతనయుండు సాధన 

టై కల్యంబున *వెడంగుపడియును వెన్నీక మున్ను విన్వచ్చుచేతం జచ్చిన 

సామజంజులవాయంబుల బుచ్చికొని డాచేత నొడ్డుకొమచు వలచేత 

వై చుచు. బెనంగె నవియును వివిధవిశిఖంబులం దునియలు సేయుచు నెజ! 

కులు నో నేయుచు6 గర్హుండు గదిసి తఖుమ( దదీయస్యందనంబునకు దుర్గ 

మం బగు నని యతం డర్జున్యాస్త్రపతితంబు లైన చతురంగంబులతిట్టల. 

యోలంబు సొచ్చిన, 

మొనలతోడను దనతోడ మున్ను 'వెనంగి 

(శమము ీవెందియు న ట్లరదమున కరిగి 

'వెండియును బోరి కడు డస్సి బెండు వడిన 

యన్ని రాయుధు జూచి నూశాత జండు. 

మనమున: గుంతీవాకంం 

బును నొలసిన నేయు టుడిగిపోయి కడిసి న 

వున మో మొప్ప నతనీ కి 

ట్లను వింటం గడుపు లీల నల్లం బొడుచుచున్ . 

1. వొదుకు(గున _ కొన్ని (ప్రతులు; మరుగు(వున = ఐ. యు. య. ౫&2. నడికిన = 

న. 2. సొచ్చె = ఆ. జ ట.ప.బ.వ. ఏ. వెగడు _-ర్వు.న. 

1. బొందిసదాతి మై రథము కరగి - ఊ; వొందియు విరథుడై రథము కెరగి = 

రుయ. ల. జెరగి-ర.ల. వ. వొ. కొన్ని (ప్రతులు; కెగరి = చ. వం శం మ; 
కేగి - ఎ. ద. బి. గా 



(0) ద్రోణజసర్వము _ చతుర్జాశ్వాస్నము 

ఎవి తోడ్డండు భఖీమచేను నవమానింబి నీచో తలు వలవల $= 

సం, 17_114_69 

989. ఆ. తిండిపోత నీకు భండనం బేటికి( 

,గడవం జేరి మనను కాంత దీట 

నోపు కొలది (మింగి యూరక నీ వింటి 

పకడన యుండు మింక నడచిపడక,. 

240. వ, అని మజీయును. 

౨41, క, వనమున ఫలమూలంబులు 

దిని ముని వై 'యుందు గాక ధీరోద్దతి మై 

నని సేయ నీకు వచ్చునె 

చను మచటికి *నుడింగి మడ(గి శాంతుండపో లెన్ 

242, వ, అట్లు సీ మొడ లుండదేని. 

245, క. చేయలలేతిం గని సమరము 

సేయుము నను బోంటితోడ: నయకు నరనా 

రాయణులు వారె యచటికి. 

బో యెద వేంబోయి (బదుకు పొంక ముడుగుమీ, 

244. క. అని పలికె నట్టియెడ గృ 
మ్షునిపనుపున నర్జునుండు సునిశితనారా 
చనితాంత పాతములి నా 

తనిబిణుననం "జేసి ఖీముదై న్యము వావెన్, 

దిక్, క. మండెడుబలునారనముల 

“వెండియు నారజ్జు లానీ వివ్వచ్చుం డు 

తా 

989. 1 కడవ సూ 

వశీ]. 1. యుండ - వాయుందు -ద.ప. ౨, నడగి మడగి _-న,వ. వీ. 

249... 1. తీ సూచి కయ్యము - రు. య తిైైన సమరము = ఇ. ల. 

Con) 
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246, వ, 

247. క, 

నీ46. క, 

వీకే. 5, 

250, వ. 

251. అ. 

248. 

251, 
నే 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 
€్ 

ద్దండత నేసినయడ నవి 

ఖండించెను గురునుతుండు గర్వం బలరన్ , 

ఆప్పు డశ్వత్తామ యణజువదినాల్లునారసందిల నొప్పించిన నన్నరుండు నిలు 

నిలు మని యదలించినం దెరలి యతండు కరులగమిం జొచ్చి నాలోనన 

యమ్మూరుతిసారథి యగు వీశోకుండు తే రాయితంబు సేసి ఇచ్చిన నెక్కి 

యాతండు విన్ననిమొగంబుతోడం గవ్వడికడకుం జనియె నస్పుడు సాత్య 

కియు నద్దిక్కునకు సగర్వగమనంబునం బోయె ననిన విని వై చితవీర్యుండు 

సంజయునితో ని ట్లనియ, 

బలియురతో. బగ గొనినం 

గలుగునె మే లెల్ల భంగి. గౌంకేయులకుం 

గల పాలీం దగు దోడో( 

గలిమియు. గీ ర్రియును బొలియంగా విన వశే. 

విను మడుగుల ప బడి యె 

నను నెంగిలి గుడిచి మైన నరులకు: బగ లో? 
గొని యరుల 'కిను వడంచి బదు 

కనవలయు నివామ్ము( బరముః గలుగునె చెడినన్. 

శా నెజలుంగ6 డొరులు నెప్పిన 

వై_నను విన నేరం డట్టియతిజాలికు నిం 
కే నే మందు గొడుకు దు 

రా శని గనునె (బిదుకుపోక రాకలు డెలియర్, 

అది య తుండ, 
చ 

గురుని. గడచి నరు(డు కురునేన సొచ్చిన 

యపుడ ఆగియి¢ గార్భ మదియుం గాక 

— ర 

1, చెను వడచి = వ. వీ. శ. ష. న. ళ్ళ; కిను మడచి - భాకూ. వ; చే పడచి - 
ఉ. ల. 

1. కలియ. ఓ. బన. 



ద్రోణపర్వము _ చతుర్దాశ్వా సాను ర్ి సానా 

కలసి రట్టిపల్లిదులు భీమసాత్యకు 

లకట నై ంధవుండు వాతుఃడ కాంజె, 

52, వ. సమరవిశేవంబు 'కెజుం "గెటింగింపు మనిన నమ్మహీపతి కతం డి ట్లను నట్లు 

+ నేయుండు గౌాంతేయుల. గూడంబోవ నలంబుసుం డనురాజు బలంబు 

మెజయ నతని మార్కొనిన నయ్యిరువురకుం బరస్పర చాణభంజనంబును 

*ేవర్మవిచారణంబును మర్మ భేదనంబును ధనుర్ణళనంబును భూచరఖేచరవిస్మ 

యకరంబును నగు సంగరం బయ్య నొక్కింత సేపునకు నాశినిపుంగవుండు. 

258. క. శతురగములం జంపి సారథీ 

శిరము దునిమి కుండలముల( “జెలు వారెడున 

న్నరపతితల యిల బడ ను 

ద్దురభంగి వెడందవాతితూపుల 'నేసెన్, 

£5ఉ, క. వసి యులమి నరుగంగ దు 

ఇశ్యాసనుండు మొగంబుగా "వెసన్ నీకొడుకుల్. 

డాసిన నవ్వీరుం డనా 

యానంబున దుస్ఫసేనువాయము ల6 జం వెన్, 

255. వ. చంపి యతనిరథంబునకు గవియుడు. |దిగర్తు లనేకు లడ్డంబు సొచ్చిన 
కేనతండు సేయం గలవారిం బంచళతరథికులం బంచత్వంబు నొందించి బలం 

బుల బడలు వడం జేయ. బెజుచారు విణిగిన నాసత్యకసుతుండును మెలిసి 

చన శూర 'సేనవై నికులు దొడరుటయు దోర్వలాసంబు నెజపి పఅిపి కళిం 

గులు గవిసినన్ ? గం డడంచి కడచి గాండీవిం గనుంగొని జలాశయంబి 

"వెలువడి సింధురంబు సుస్థలంబు. సేరోన ట్లో శ్వాసించుచున్న నచ్యుతుం. 

డ య్యోధవరు నాలోకించి నరు నుద్దేశించి. 

॥ 

రవి, 1. మర్మవిదారణంబును = ఇ. ర. వ.*వా. 

259, 1. వారుల బడ నేసి _ జ. ట. బ. వున ల, 1° 

255. 1. నందు సేయంగల చారి ర. ట్ర. త. బ; వి, నట్లు  విగ్రాతణుగు నంతరంగంబు 

నంబొదలు =ఐర్వు.న. కీ శ్వానితుండుగా - "పీ స . 



ర్లిలి 

256, మ, 

వ£5/. వం 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

కృతవర్శాదులం జెప్ప నేల గురునతీణీ పభావంబు ము 

న్నితం డెబ్బంగి నడంచె నొక్కొ యొకరుం డి శ్లుపుమై రాకకుం 
గత మాధర్శ్మజుపంపు నీచెన సమ|[గస్నే వాముం జూ పెం జూ 

చిత నీశిష్యుని సాత్యకిం బటుభుజ[కీ;గర్వనిర్వాహాకున్ ం 

మన కింత (పియం బగునే యనిన నతనికి నయ్యిం[దనందనుం డి ట్లను నితని 
రాక నా క[పియం బై తోంచె నెట్టంశుని ధర్మ రాజరతణంబున కితనీం 

- జాలించి వచ్చితి మీరథికుం డచ్చట లేమి నతం డే మగునో యొబజుంగ 
మాభూపతియును భారద్యాజువారి నున్నవాండు నై ంధవుండును 'నేలకు 

(వాలండు |పొద్దునుం బెద్దయు [వాలె నది య ట్లుండె బలసారోచారు 

లైన 1ురుకృతవర్శాదు లగుననేకశగాధవీరులతోడం బోర రథ్యసారథి 
సహితంబుగా నిప్పురుశీషార్ణపరుండు డప్పిం బడి *తెప్పిఅం గాననియాలో 
నన క య్యంబున డయ్యని'పాండును నవోయసం పన్ను ండును నగుభూరో[ళ 

వుం డదె తలపడం గడంగెడు నక్కురుసింహుండు శ క్తిక్చాతుర్యళొర్య 
థై ర్యా(స్రువీర్యసమగుండునుం గావున నిది సాత్యకికి జాల డెస్పరం 
బైన శెజంగు వాటిల్లెం భాండవాగజుం డీయన నిక్కడ కేల పు త్తెంచె 

గురుం డామిషంబునకు వేచుడేగచందంబున దనకు వేచుట దలంవ వలవడే 

యనుచున్నసమయంబున నాసోమద త్తనూనుండు ౩౫ నేయున కడ్డంబు 

వచ్చి నిలు నిలు మని యదల్చి వెండియు. 

=* భూరి[కరుండు నొతృతీతో యుద్ధం చేనీ ముడీయత్ == 

సం. 11171 

250. సీ, 'శేంకువ లేక పు _త్తెంచినేయప్పాండవ జ్యేష్టుసకు( దలవంపు గాంగ 

256. 

వల్ 

68. * 

వచ్చుచో మార్కొని చచ్చినవారల బంధులోకమునకుం |బమద మెసంగ 

1. [పళాపంబు = చ, బి. 

క్స్ గురుక్ళతవర్శాదులగు - చెక్కు [పతులలొన్లే లేదు. ౨. పార్గవరుండు = వీ వ. 

కొన్ని (పతులు; షార్టవరుండు _ పా. కొన్ని (పతులు. శీ. ఆప్పిటిలం గానని = 
పీ. 4. శ్రవసుండు _ కొన్ని ప్రతులు. క్. చాతుర్య = "పెక్కు. [తులలో లేదు. 
క్, 'చెప్పరంలైన _ కొన్ని [వతులు. 

క్షే. పాండ వ్యాగజనకు గడు తలమాన్చు(పు)గాగ = ఇ. క. ఘ.త, 



(దోణసర్వము _ చతుర్దాశ్వాగము 58 

నంతంత(6 జనుచేర *నాదటం గను(గొను6 శౌొరికి? తి బాణంబు శీజ్రల్ల నంగ. 

'బెన6గించి "గెలిపింతు నని యాస నేయుకిరీటికి నాలావు చేట వడంగ 

"తే. నాయుధంబుల( దునిమి రథ్యములం గూల్చి 

, సూతుం చెగటార్చి తనువున ళోణితంబు 
నజపి పజుపుదు నిలిచిన నుజకపట్టి 
(వచ్చి పడవై తు నెందు బోవచ్చు నీకు. 

259. క. అనిన విని నవ్వి నాతో 

నని నేంతకు. చెంపు సేసి యడరెడురథికుం 

*గనుట యది నాకు6 బండువు 

వినవే మీశెల్ల వేరువి త్తని నన్నున్. 

280, వ. అని పలికి సాత్యకి మజియును. 

261. ఆ. ఎదుర నుండ వెజచి మద మణి దవ్వుగా 

వచ్చి 'యొదింగి "తేల "పెచ్చు వెలిగి 

(చేలె దిపుడ వట్టి నాలుక గోనెద 

మాను మాను రిత్తమాట లేల. 

262, వ. అనియె నట్లయ్యిరువురు నొండొరుల కేబకుసంబులు వలుకుచు6 దలపడి వలు 

262. 

'దెఅింగుల మెలుంగుటమ్ము లొండొరులేషై నిగిడించుచు నొకళ్లైకళ్ల 
మార్గణంబులు మగిడించుచు వర్మంబులు (వయ్య సేయుచు దనువులు 

నెత్తుట జొతత్తిల్లం "జేయుచు. దమ్ము *నేన లేనిక పోరు సూచునట్లు 
సూడం బోరిపోరి పరస్పరతురంగవి దారణంబును *మిథన్ఫ్సూతమారణంబును 

నన్యోన్యధ్వజపాతనంబును నితశేతరీధనుశ్ఫేదనంబునుం "కేసి యీసునం 

గరవాలంబులు. బలకలుం గొని పాదచారు లై చేరి వివిధచితగతులం 

2, నారట = వ, ల, ఎభైర్యంబు = వ. 4. ర్లుల్ల నంగ చ చెక్కు. (వతులు. 

1. బరుషంబులు, పౌర్గుషంబులు - అని ప్లాఠములు. 2. నొంచుచు* ఓ. అ. త; మేనుల 

గీలించుచు ౬ గ. శి. నైనికులేనిక_మ. 4. రథ నూత మారణంబును - ఇ. ఘ, 

డ. ద మిథన్ఫూతవారణంబును - =ఊ. ఏ.ర. వ, హా; మిథస్పూత వాననంబును జా 

జె. ర. ధను శ్ళేదనంబును = ఇ, ల" ఉ. ఐ. ఘ.ల. వీ, శ.వ. వ్యా; ధనుశ్శాత 

నమును = వా. ధనుర్ణళనంబు, ధనుః ఖండనంబు = అని పాశములు. 
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26కి. చ, 

వరి, క, 

285. వ, 

266, కే, 

268. 

ల్రీ4, 

నరక. 

266. " 

శ్రామదాంధ మహాభారతము 

జెనంగి పొసి యించుక సేపు డప్పి 'దీర్చికొని |క్రమ్మణం గదినీ పలకలు పీ 

యలు గావించి యలుంగుల నొడ్డనంబుల నంగవంచన-"బులను (చేటు 

పోటులీ సవదరింస కుండం గాచికొనునోజ మెజయుచుండి విన్నాణంకిబు 
తగులున మేనులు జెరసిన మల్లయుద్ధ పారం బగు "ెనంకువకుం జొచ్చి 

రప్పు డాభూరి| శవుండు 'మేలుచే* యయి పోరుట గనుంగొని 'కృష్ణుండు 

జిమ్షున కి ట్లసియె. 

పఇనుమొనతోడ ము౯ పెనంగి చెద్దయు డయ్యుట. "జేసి సోమర 1 

తునిసుతుచేత (6 కేబిక్కి కడుదుర్దశం బ్ౌం'దె తిని పవీరు( డీ 

తనిం దగు గావ నీకయి కచా యిట రాక మృ గేందుఖారిం జొ 

చ్చినకరివోలె నయ్యె వెసం జేకొని కీశావుము పొండవో త్తమా, 

అనునెడ భూరి శవపుం 

డనూనబల మొప్ప దానవాంతకు ననుజ 

న్ముని' బట్టి పుడమిేవె వై 

చిన (గిం దై యోపినంత సేయుచు నుండెన్, 

ఆమ్మురవారుండు మ జియుం దజిమి ధనంజయుతో నీకుం దోడ్పడ వచ్చి - 
నీశీష్యుం డొరులచేక దురవస్థం బొంద నూరకునికి యుచితం బగునే యనిన. 

నతం డతని కి ట్లనియె. 

ఒండుదెసం జక జూడరాకుండునట్లు 

గాంగ రథములు సయిపలిు? {7 గమ్మె నార 

6. దీర్చుకొని-వెక్కు తాళపత్ర (ప్రతులు, 7. బున = పెక్కు (పతులు. కీ, నడరి ప. 

కుండంగాచికొను = అ. ఉ. ఊ. ఏ. ఠ; సడలింప కుండం దమ్ము గాచికొను = యి; 

కోసరించి తాక కుండం గాచికొని యోజ ఎ వీ. 9. బగు గతుల _ర్వు. 10 చేయి 
గైకొని కదియం బోరుట = ఆ. రు. య. న, శ. న ళ్ళ. i 

1.జిక్కువడ్డి - ఈ. శ. నిల్చుము ద. | 

f. బడ వై చి - ల. వ. కొన్ని (పతులు. 

1. వెండియుం - కొన్ని (పతులు 

1. చేరచూడ టట. ౪ వ. వా. 



ద్రోణపర్వము _ చతుర్గాశ్వాన్గము రిక్ 

లెక్క శుక్కటి పోశెద హీపుడు నాకు 

'నేయంగా శిదగ దిలెండు నిట్టు లుండ, 

267. న, నెచ్చెలి *ేచావునుం జూడం జాల నీరథికులను వారించెద నయ్యూధవరునిం 

268. ఉ, 

269. వ. 

పరీ, 

266. 

గాచెద ననియె నప్పుడు సాత్యకి చాల డస్ఫిన సౌమద_త్తి యతిక్రమించి 
'యెగనసి పడ్యవెచి వానివలచేయు నురంబును నిరుగాలం |దొక్కి. యెక్కుడు 
మదంబున మణికంకణకిర ఆమ్బ్ఫురణసుందర ౦ బగుకరంబు మెణబుయం గృపాణం 

బె_్తి *గళంబు దునియ వేయువా( డై పూంచిన నాభుజం బిం| దధ్వజం 

బునుంబో లె, కబొలిచి నీవై నికుల చూడ్కులకు వేడ్మలు నేయ వాను 

"దేవుండు *వేగిరపడి యేయు మేయు మని పలికినం శార్జుం డక్కౌరవో 

_త్తముం జిత్తంబున నగ్గించుచు వెడందీవాకియమ్ము [గక్కునం దొడగి 

గాఢాకర్షణంబును దీ్మీవతేజంబును రయంబునుం ీఎరగం జేసి యేసినం 

దునిసిపడి యబ్బాహువు మహోభుజంగంబుచందంబున శోఖభిల్లై నిచ్చటిసేన 

లెల్ల "దురపిళ్లై నాభూర్మిశవుండు దన్ను కీనఫలిత పయత్నుం “జేసిన చాండు 

గాండీవి యగు చెణింగి యాజనికోవంబున గర్హించు మనంబుతో నతని 

దిక్కు సూచి తగునెలుంగున ని ట్లనియె, 

నీదెసం జూడ నొండొకరినిం దగ మార్కొని పోరుచుండం బెం 

"చేది వినీచకర్మమున కియ్యకొనం దగునే భవాదృళుం 

డీదురుపాయ మగ్గురుండొ యిందదుండొ రుందుండొ నీకుం *జెచ్చె చా 

మోదరు( డింతపాపమున శకోర్వంగం 'జేయునె నిన్ను నర్జునా. 

అనిన విని యతం డచ్చాప్లికపౌతు నాలోకించి. 

లి, ఇెడవునాగు అ ఆ. ఏ. క, చ. జ.ర.వ. 8. దీర దది 9. ఈ. మ. డ. 

1, చావం( వుం) జూడజాల = ఇ. ఈ. ఉ. ఊ. కొన్నీ తులు. ల. కంఠంబు = దొ. 

ఖ.వ.వీ. శ, ష. శీ. బొలిచె_కొన్ని (ప్రతులు. 4. వెరగుపడి - పెక్కు [పతులు. 
ర 'వాడియమ్ము -ల్సు 6. మెరయం - కొన్ని [వతులు, 7. దురటిల్లై - శ, మ. _ 
కొన్ని పతులు. 8. విఫలయత్నం - వీ; విఫలీకృత, విఫలిత _ అని పాఠములు. 

1. చేరిలినీచ - ఆ, ఇ. ఖ. చ. జ, ల; ేదిననీచ - వీ. మ; “వీదిటునీచ - ఓ. గ. 
భు, జ. ట.ర వా. ఏ, జివ = అ. కి కొప్పగ = ఉ. ఊ, ఏ.ఠ. ఇ 
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270. 

271. 

272, 

278, 

210. 

971. 

279. 

బ్ర. 
శౌ 

'కాళపక్ర -పళులు. 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

నృపతులు సొచ్చి పోరునెడ 'నెయ్యురు బంధులు దోడుపాటు నీ 

చపుణబనియే నినుం బగటు సంవంగ6 గావంగ లేని మీబలా 

ధిపతులు దూణు సాత్యకి యతిశమ మొండినచోట( దాంకి క 

ష్టవజిచి చంవె దీ వతండు సచ్చునె *ేయాజుడి యేను గల్గంగన్. 

మీరందలు నట్ల ేళాదే యధర్మపరు అయి యభిమన్యు ననుచితంపు( జంపు 

చంపితి రని నిరు త్తరుం కేసి యవప్పుడు చన్ను నీకొడుకులుం గొందణు 

రాజులును నిందించిన న శెటింగునన పలికి వారలపలుకుల నుడిపి యాసొ 

మద త్తి నుపలతించి ళోకించి యతనికుందు మాన్సం దలంచి, 

దత్త్రధర్మంబు!కీడున( గటకటా మ 
B హోళ్ళ నీయట్టివాని కి ట్లధిక పీడ 

నీయ వలసి నాపతిన చర్చింపు మెల్ల 

పనులకును మూల మానుయోధను.డ *నూవె. 

అన్నరపతి నరకరేబునం బడంగలవాండు నీవు సద్గతిం బొందు మనవుడు 
నతండు శై నేయు విడిచి *యవసవ్యకరంబున శరంబులు నజుచుకొని 

(పాయోపవేళనమతినుండి |పాణాయామిపరాయణుం డై యోగయు 
కుం డయ్యె నంత నొడలి కుత్సావాంబు వచ్చి లేచి సాత్యకి గరవాలం 

బమర్చికొని మాధవధనంజయభీ మాశ్వ శ్రామక ఎపకర్షులు వలదు వల దని 

'యెలుంగె త్తి వారింప( (గోధోన్మాదంబున శిర శ్ళేదనంబు సేసిన భూరిశ్ర 

వుండు సిద్దదారణ గోణాభినందితుం డగుచుం బుణ్యలోకంబున కరిగ నాశిని 

వరుండు దన్ను వారించిన వారల నుర్జేశించి యభిమన్యువధ పకారం బుపన్య 

శించె నప్పుడు మననైనికు లిట్టు దగునే యనువారును గోవం బేమిసే 

1, యూరక _ వ. 

1. కాదే ధర్మపరు అయి యభిమన్యు నువి శంపు చంపు చంసిరే యని - పెక్కు 

గ్ 

శా 

గ. కతమున ఎట. ల. శ. ౨, నువ్వె, సుమ్ము = అనిపాఠములు. 

Uy 

1. బున ముండగలవాడు.వ. శ: షః బున కరుగం. గలవాడు.ఓ. ఈ ర. £ యస =. 

చెక్కు తాళవత్రవ్రతులందు లేదు. శి, పరుండ్రై ఎర,నువ, 4. ణవందితు డగుచు.ల. 



(68) ద్రోణజపర్వము _ చతుర్థాశ్వాసము కత్రి? 

యింవ దనువారును నతనిచేతం బడినవా.( డుడుగునే యనుచారును నిది 

విధివళంబు పొమ్మనువారును నై రనిన విని ధృత రాష్ట్ర్రుండు సంజయున 

క్రి టనియె. 

వశ, క, శగురుకృత వర్మాదిరథిక 

వరులకు నీవిజయ్యు. డైనవాండు శినివరుం 

డరయ(గ మవోద్భుతం బ 

క్కురుూవరుచే నాత( డి ట్లగుట నూతసుతా, 

నందయుంథడు ధ్భతరాన్టునవ నొత్యకీనరాఖచతారణంటి బౌన్నుథి = 

సం. 71190] 

. అనవుడు నత. డమ్మహీపతి కి ట్లను దీనికిం గారణంబు గల 'దాకర్ణి ంపుము 

సోమవంశివరుం డగుయయాతినందనుం డయినయదునికులంబున జనియిం 

చిన దేవమీఢునకు. బుట్టినళూరునికొడుకు వసుదేవుండు రూపగుణంబులం 

(బసిద్ధుం డై "వెరుంగుచుండ దేవకుం డనుభూవల్లభుండు దనపుథతికి దేవకీ 

దేవికి స్వయంవరమహోత్సీివం జాచరించిన నవ్వసుదేవునకై  యయ్యాద' 
వాన్వయజాతుం డగుశిని యవ్వనిత6 బరాాక్రమంబునం చేరంగూడిన రాజ 

లోకంబు *దొడరి పోరంజాలక “నిలిచిన సోమదత్తుం డొక్కరుండును 
బోక *=పెనంగ నయ్యిరువురు నొండొరులచేత విరథు లై_ కృపాణంబులు 
గొని ధరణికి లంఘించి పోరునెడ నయ్యదువీరుం డాకమించి బాహ్లిక 

తనయుం గొప్పు వట్టి యొజగం దిగిచి యనుకంపెంపునం జంప నొల్లక 

తన్ని విడిచినం బోయి సిగ్గువెంపునం దల 'యొత్త్తి తిరుగ చేశళ పనంబ్లు 

కరిగి వారు నుద్దేశించి "పెద్దకాలంబు దపంబు సేసిన సస్పర్తమేశ్వ్టరుండు 

తుండును గడచనుటం "బీసీ శినిమనుమనినశనిం బడ వైచి తన్నం జాలు 

చెక్కు. (ప్రతులు. 2. వీధుని చేత నిట్లక్రుట - ఇ. 

. కరుం డయిన - కొన్ని (పతులు. వ. వంబు గావించిన = కొన్ని పతులు. 
ల! ° 

ఏ, "దెరలి చాలక నిలిచిన ర; దొడరం జాలక = కొన్ని (పతులు. 4. విచ్చిన=వ. 



క్లి5 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

శనయు గీనీవలయు నని యడిగిన నద్దేవుం డట్ల యగుం గాక యని యాన 

తిచ్చి యంతర్హా తుం డయ్యెం దద్వర[పభావంబున భూరిళవుండు సాత్యకి 

నిటు సేసె నని చెప్పిన నాంవికేయుండు గయ్యం బటమీంద నెటు సెలె 
య య ap] 

ననుటయు నంజయుం డతని కి ట్రనియె. 

976. అ. సౌమద త్రి యిట్లు సచ్చిన దదనంత 

రంబు రథము సింధురాజు! చెసకు 

నరుండు శీనడపం బంచె నారాయణు నపుడు 

గురుసుతాదిరథిక వరులు కిన్ఫపుండు. 

277. వ. కేబరవసంబు "నేసి యడ్డపడి రట్టియెడం గర్భ సాత్యకులకు( గయ్యం బయ్యె 

న ె జలగు వివరించెద వినుము కృష్ణుండు |తికాలవేది యగుట. దనతమ్ము 

నికి భూరీ శవునివలనం బుట్టునెడరుతెజం గెటింగి తొలునాంటిరా తి నిజ 

సారథి యగు చారుకునితోడ. బ్రార్టుని పతిన నెరపం బూని పలుకునెపంబున 

మనయరదం జాయితంబు *నేసికొని యెల్లి గయ్యంబునకుం గొని రమ్మని 

చెప్పె నప్పు జెట్టియడియాలంబులతోం బాంచజన్యంబి పూరింవం గలవా 

జ పలికె నాచందంబున నంతకుమున్న యానూతునకు నే కేరవలయు 

తడవు గనుంగొని శంఖంబు పూరించిన వాండును శె బ్యసు గీవమేఘ 

పుష్పవలావాకంబు లనువావాంబులవెగంబు నెఅయ మెజయం బొలుచు 

గరుడ కేతనంబు (గాల చేరు తత్కాలంబున కొదవ నాలంబులోనికిం-- 

దెచ్చిన నయ్యచ్యుతుండు మెచ్చుచు నాశై_నేయున కిచ్చినం జూచి కాంశే 

యుం డచ్చెరు వందిన నతనికి నవ్వీధంబు గొంత నూచిచె నిట్లు సాత్యకి 

సన్నద్దుం డై. 

వకు ససావయ్య వ మాచరించు . 

కౌతుక ంచున నళ 

క. గృప సేయవలయు నని కొన్ని [వతులూజు 

876. 1.కడకు ఆ. ఐ. 2. బనుప బరొచె= అ. టె.ల. చూక్వి కూడి _ ఊ. ఏ 
ళా వ్ 

277. 1. బవరంబు - అ. ఇ. 2. శవసుని - కొన్ని పతులు. లి. వార్థుని (డు) వ 

(ప్రతిన - కొన్ని (పతులు. 4. "సేసుకొని - పెక్కు శాళషతపతులు. ఈ వై 

౧. మ్మగ్రీవ -ళ. ప. కొన్ని పతులు 



ద్రోజపర్వము .. చతుర్దాశ్వాన్నము క్శ్రి9 

నధికనంరంభమున చాక నక్కి రీటి 

కని జనార్జనుతోడ ని ట్లనియ నగుచు. 

279. క. భూర్మిశవుండు సచ్చుట 

, నైరింపక నూతసుతుండు సాక్యకితోడం 

బోరం దొడంగె మనము వి 

చారింపక యెయువలయు సరిగొనకుండన్ . 

వ50. ఆ అను(డు నతడు సాలు నశనికి నాచ క్ర 

+ రతకులు గడంగి రయము మెజయ. 

గదిసి తోడుపడిరి కావున నక్కడి 

చింత కివలవ దని మురాంతకుండు. 

291. వ. 'ేరు సై ంధవుని *డెనకుం దజిమె నప్పుడు నై నేయరాభేయులపో ల్ల 

వారును కివెజంగుపడి చూచుచుండి *ర శైఅంగు సంగరంబు సురానుర 

గంధర్వులయందునుం గలుగదు విను మట్లు పోరిపోరి యన్నా రాయణాను 

బుండు, 

ఎ తొద్డండు సొత్యతీతో యద్ధంబు సేన్ యోడీలోవ్రటి + 

సం, 120. 

2682. చ, నిరుపమశ క్రిం గర్టుమెయి నెత్తురు వట్టుగం చేసి నూతునిం 

దురగములన్ సీడంబు వెసం [దుంచి రథంబును నాతష్యతముం 

దర మిడి నుగ్గు చేసె వమధావర తమ్ములు రాజు జూడన 

ప్పరువత నూచి చేయ గలపార్జివు లాతని( జుట్టుముట్టినన్ , 

279, 1. యేయ వలయు, యెగ్గువ వలయు = ఆని పాఠములు. 

గ ఇ 

౨30, 1. నతడ సాలు - కొన్ని (పతులు. వ. మాను మనె మృరాంతకుండు ఈ జ. బి. 

281. 1. దిక్కునకు = పెక్కు (పతులు. ౨. వెగడుపడి- చ. లి. ర క్తౌరంగున సంగ 

రోంబు = వ్, ఘ, ద, న. వ, ! 
* 



క్40 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 
ణా 

298. శ, శరవేగము రథ1గమన 

స్ఫురణవిచి[తతయు మెజయం బోరి యతం డ 

య్యర దములగములు నుడివడ( 

'చెరల మరల( బణవం జేసి దీపెంచె నృపా. 

ఏ34. క. అనుటయు ధృత రాష్ట్రు(డు గృ 

ష్షునిరథమును రథ్యములును సూతుండు నగుట౯ా 

శినివరునకు నుత్చాహూం 

బనూన మయి చూవె యంత యధిీకుం డయ్యున్ . 

255. వ, అనిన విని సంజయుం డతని కి ట్లను నట్టియెడ మున్ను చారకుండు శేరు 

చెచ్చుసంరఠంభంబు సూచి యది కృష్ణునిపను పని 'యెజుంగని వా డగుట' 

గయ్యంబు గజిబిజిగా. దలంచుచు 'వానిపిన్న తమ్ముండు మలిమిరథంబునం 

దగు తురంగంబులం బూన్చిళొని వివిధాయుధంజు అమర్చికొని కేతనోద్ద్యోతి 

తంబు సేసి యారథంబు వచ్చినజాడ నేతెంచి సన్నిహితుం డగుటయు 

సాత్యకి సముచితంబుగా నయ్యరదం బెక్కి విక్రమాటోవంబు సూపు 

క చుండ రథాంగీధరుని సారథిరథసహితంబుగా నతనికడకుం జనియె నీకొడు 

కులు కర్టుం గల్పితరథోదీర్దుం గావించి రనవుడు నాంవికేయుం డట్లు 

కిరీటిం గలసి ఖీముం డేమి సేసె నని యడిగిన. 

256 కే. ఆతనికి సంజయుం డిట్టు లనియెం గరు 

చేత నవమానితుం డయి చిన్న? బోయి 

పార్గుపాలికి నరిగియు బలుక కుండెం 

గినుక కేచెరియుమనంబుతో మనుజనాథ, 

289. 1. వేగ. ఊ. చ. ఐ. 

బి8క 1. కంబయ్యెన్ - కొన్ని |వతులు. 

205... 1. బగునయ్యరదం - కొన్ని ప్రతుల 2. చుండె - కొన్ని ప్రతులు. 8. పాణి = 
కొన్ని (పతులు, 

న! 

268. 1. గదిరినమనముతో _ జౌ, చ, వ. వీ శ. వ. 
గొ 



267. 

288. 

289. 

290. 

291. 

287, 

289, 

289. 

290. 

(ద్రోణజిపర్వము _ చతుర్ణాశ్వానము ర్క 

వ. పదంపడి తన్నాసూతపుతుండు పలికినపలుకు లాఫల్లునుతో నుగ్గడించి వానిం 

దొడరి యే 'నెల్లభంగులం బరిమార్తు ననిన నాతం డవి నాచెవి *ేసోంక 
నాడుట నన్ను. బలుకుట గాక నీకుం బని యేమి నీ వటుండు మని పలికి 

రాధెయురథంబున కభిముఖుం డై. 

ఉ. "వమిర కర్ణ నీము నటు లేటికి( దిట్టి తతండు దోల సీ 

గమియు లేక పాలు'నెడ నెవ్వరు దిట్టిరి నిన్ను *గెల్పు సం 

(గామములోనం శదప్పిదము గల్గిన యంతన యింతగర్వ 'మే 

లా మును ని న్నెలుంగమె చలంబున సాత్యకి యిఫ్లు వలం బే. 

క, "గెలుపును నోటమి!'యును నని 

గలుగవె *యెడ'పెట్టి యెట్టిఘనులకు నిమ్మె. 

బలుకుదురే తగువారిం 

దులువా నీకులము గుణము. దోంచెం (బజకున్ . 

వ. ఇంతవట్టును వెలారింతు కీమాటలు మఆవకుండు మిదియునుం గాక 

నాయసన్నిధి నధర్శంబున నభిమన్యువిల్లు దునిమితివి దానికి నీవు 

గనుంగొనుచుండ ధర్మ! పకారంబున వృష సేనుతల దునుముదు మజియు 

నీతోడం గూడ నప్పు డప్పాపం అాచరించినవారిని నిన్నును సెట్లు నేనెదనో 

యటు చూడు మని పలికి తఆజీమిన మననై న్యంబు లణీముణీ నతనివై ( 

గవిసినం దత్సమరవిహారంబు చారుణ ప్రకారం బయ్యె మిహిరుండును 

మందరళ్ళ్శి యగుచు వచ్చె నాసమయంబున సుయోధనుండు రాధేయున 

కి ట్రనియె. 

. నై_నేయు(డును ఫీమసేనుండు నిరుదెస రా నర్జునుండు సింధురాజుదెనకు 
'నేడ్డె అ దటిమెడు నింక నొక్కించుక (పొద్దాంగి పెనంగినం (బొద్దు చాను 

1. సోకంబల్కుట - ఉ, ఏ. 

1. గెల్వు -ల.వ. శి. బెట్టిదము = ఓ; దప్పిదరి = నం. ఇ, 
బొ 

1.'యిమ్మెయి - జ. బ. వ; యనిలో-ఆ. గ. రు. 2. నూరులకు నిట్టి కటు(ణ)కవ 

చనముల్ - ఆ. ఊ. గ. వ. లి. కొలదిగుణము = ఓ. ద. వ. వ. 

1. (క్రమంబున = ద. వ. వ. ని 
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292, వ, 

వలీ. చ, 

204, వ, 

వరి. 

వ్. 

21. 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 
సీ 

న_న్తమించెడును నీయట్టిజోదునకు శల్యుండును గురునందనుండు గృపుండు. 

దుశ్శాసనుండు నేను: దోడ్నడ నతనికిం జేయార్చవచ్చునె చేటుకాల 

మైనం (బతిన వశ్తై కేనంతియ తనతోడి 

వారసోదరులును వీరు ననిన 

చేల యెల్ల మనమ యేలుద మిత్తజి 
నలువు( కీజలము€ జాపవలయు నీవు. 

అనిన నూతనందనుం డమ్మానవపతి నాలోకించిః 

అనిలతనూజువాణముల నంగము లెల్లను జాల నొచ్చె నై 

నను నను మీజ వచ్చునె రణంబునం గీడికి మెడినీశుమ 

న్నన గల మేటిబంటు (పథనంబున శీనింతలు సేయ కున్న నొ 

ప్పునె యని: జేక్చువా(డ నట భూవర దై వమ నేర్చు నావుడున్. 

ఆతండు |పీతుం డయ్యె  నయ్యవసరంబున ఖీమసాత్యకినవోయుం: 

డగునాసవ్యసాచి గాడ్సు తోడు గల యగ్ని చేవుండునుం బోలే దేజరిల్లి 

భల్లాదిబాణంబులు నీబలంబుల వై నిగిడింపం జతురంగంబులయవయవంబిలు. 

జామరచ్చ త్త కేతుశకలంబులుం  గోదండగచాదండాది హేతిఖండంబులుం. 

గీడ్చెరసి పాజునెత్తురుకేలులం చెట్టువలు గన్లై నట్టియడ దుర్యోధన 
క ర్ధవృష నేనళల్యకృపాశ్వశ్రామలు గడంగి తమతోడన తలుముజయదథుం 

వీల్ందికి దోచికొని పొద్దు లావునం "కేవ యెక్కి యక్కిరీటిం చాల్ 

తీవశరంబులు వరగించిన నవి యతం డొక్కొౌక్కూటిం బెక్కుతునియలు 

సేయం దణీమి యందటు నొక్కుమ్మడి నొక్కొక్కరుండు పెక్కము 

లమ్ముధునూద నధనంజయులతనువులం బఆఅపీన నన్నరుం డుజక యొక. 

క్కరినిం బెక్కునారాచంబుల కీ సుక్కించి, 

1. నంత 'నతనితోడి - శ. మ. కొన్ని [ప్రతులు. కీ బలము - కొన్ని (ప్రతులు, 

1. బంటనన్ను-వ. లి, వింతలు. ఒ. వ. స, ళ్ళ. లీ. చూచెద గాక = బెక. 

1. తోడ్పడం గల _ కొన్ని (ప్రతులు 9. నొప్పించి = ల. "పెక్కు (వతులు, 



దోణపర్యము _ చతుర్జాశ్వాసము 

అభి కర్జాడ్డునుల ద్భాంద్భా యుద్ధము వ్ 

సం, 7120 

“95. క. సింధువతిదెళకు మదవ 

" తింధురగతిం గవియం జూచి ధీరోద్దతిం గో 

పొంధశీమతి నడ్డపడియె వ 

సుంధర [గక్కదల నూతనూనుం డధిపా. 

296, వ, అప్పుడు. 

ల07, ఆ, పదియు నేనునికిక బాణంబు లర్జును( 

నిలనందనుండు ళినివరుండు 

మూ(డుమూ(డు సుజు(గువాండితూపులు మేను 

గాడ నేయ నొచ్చి కర్టుండలిగి. 

298, క, ఆఅువదియణువదియమ్ముల 

'నెజుంకులు నోనాడ నేనీ నిలిపి తనరయం 

బెటింగించె మువ్వురకు -న 
_క్రెఅ( గద్భుతరనము వెల్లిం దేల్చ జనములన్. 

. నరుడు నూలు! తీ| వశరముల నయ్యోధ 

వరుశితనువు దోంప 

నాఠం డట్టినూలు లై దడరించె న 

'హ్వేగమునకు రోవవివళు( డగుచు. 

800, క. ఆవిజయుండు గర్హునివిలు 

వానిరిం దునుమాడి వఏిపులవకము నవజా 

భావి షమ జేసి యతని 

జీవము గొనునట్టిఘనవశిఖ మేసె వడిన్ . 

295. 1. గతి = జ. ఓ ణ. ర. 

299. 1, దివ్య - థం 

800. 1. విద్దు చేసి యాతని - కొన్ని (పతులు, 
అ 



గతీ భీమదాంద్ర మహాభారతము 
షో 

8౮01. వ. అది యర్దచం|దసాయకంబున నళ్వశ్ఞామ |తుంచె నంతం గాంచనభాసితం 

బగుశరాననంబు గొని రాభేయుండు రయంబున. ది వళరంబులు 1కరగింప 

నర్జునుండు నిలునిలు కర్ణ యర్జును నెలుంగవే యనుచు ననేకచండకాండం 

బులం గప్పిన( గర్టుండు నిలునిలు మర్దున కోర్టు నెజంగవే యనుచు నతని 

ీబహుపటు|పదరంబులం బొదివె నట్లయ్యిరువురు నొండొరుల కదృశ్య 

మూర్తు లై సుర లగ్గింపం బోరుచుండం గౌరవపతి తనవారి నెలుంగె ర్తి 

క ర్థునకు దోడ్సడుం డని వనిచె నక్కొలందికిం గిరీటి గోపాటోపంబున, ' 

802. మ. తురగ వాతము. కగూల్చి సూతీతనువుం దున్మాడి విద్వేపి. ఫీ, 

కరనారాచపరంపరాని వాతి *నంగం చార నొందింప నా 

తురుం డై కర్దుండు దర్పహీను( డగుడున్ (దోణాత్మజుం జరి యా 

త్శరథస్థుండుగ( జేసి యేసే విజయుకా మదేళుండుం దోడ్పడన్ 

808. తే, కృపుండు వృషసేనుండును వారిగెడన కూడి 

పార్గుతనువునC దూపులు వటిసి రట్లు 

పొదువునలువురపిబు(దను *బొంచి సింధు 

వరు(డు నిగిడించె నమ్ములు నరునిమీ(ద, 

$04. క. గురుతనయ। పముఖరథిక 

వరులభుజావి|క మంబు వారించుచు ని 

ర్భృరరోషమునం జార్జుఃడు 

శర౦మి లజీములి నిగిజ్బె వై ంధవుమీందన్_ 

క05, వ. ఆసమయంబున పుయోధనుండు సేనలకుం 'జేయి వీచిన నొక్కుమ్మడిం 

గవ్వడి( గదిసి వివిధ హాతి[-వాతంబులు మేన నించి నొంచినం గలంక లేక 

కడంగి,. 

న 

801. 1. దొరవంగ = చెక్కు (పతులు లి. బహుపిధ [వద్మరంబుల _ చెక్కు |ప్రతులు. 

809. 1. [దుంచి _ ఉ. ఠఈ. 2. తలయుం_ల. లి, నుగవ్యా ప్తి నొందింప- అ. గ. వ; 

చాోకంబు నొందింప = ల. 

808. - 1. బొదవి, పొంగి అని పాఠథములు.” 



(69) వోజపర్వము _ చతుర్ధాశ్వాస్థము 545 

806. శా. గాండీవంబు గుణంబు ఘోరరవ మాకాళశంబునం బర్వ వే 

దండస్యందన ఘోటకంబులు మహో (స్త్ర కూరపాతం౦బుల 

న్టండీభూతములు కా విధారితములు నృగ్నంబులుం గా సము 
ద్దండుం డై యడరం గలంగి సటిచెం దత్ర్యైన్యసంచానముల్ 

807. వ, ఇట్లు పచండమూ ర్తి యె మధ్యందినమార్తాండుండునుం బోలె 'వెలింగి 
వివ్వచ్చుండు వియచ్చరుల 'కచ్చెరు వండించె “వెండియు దొరలందణు 

, నొక్కటం దటుమ నతం డదల్చి యమ్ములవెల్సిం చేల్చి తెరల్చి దీ_ప్త్పబాణ 
పాతపూర్వకంబుగా జయ దథునకుం గవిసిన నమ్మహారథుండు. 

808. క." పోవక వాయశేతనగాం 

డీవములం వార్జ్యుమె. గడిందివడిన్ నె 

న్యావళియు 'దేవతలు నొ 

నావిధముల( బొగడ నాంజె నారాచంబుల్. 

ఓ09,. క. విజయుం డతనివరావా 

ధ్వజమును సారథిిరంబు ధర నొక్కట న 
క్కజముగ6 బడ చేసిన నీ 

[పజ తామరపాకునీటిభంగిం దలంకెన్ . 

810, క (పాణములు గలుగునంతకు( 

(దాణపరాయణత నీదురథికో త్తము ల 

తీణీ*జవమునం 1 బసారిత 

వాణు లగుచు నతని కొడ్డ పడిరి నరేం దా. 

8ీ11. వ. ఇవ్విధంబున, “గృ పాళ్య శ్రామళల్యవృష సేనులు 'దెంపు సే” వై ంధవున కడ్డం 

జైనం జూచి యాసవ్యసాచి యతని చెగగీజూడ చెడ గానక యవుడు 

గఅచుచు. (బొద్దుదిక్కు గనుంగొనినం గేశవుం డి ట్లనియె, 

807. 1. నచ్చెరు వందించె - ఈ. డ.ణ, దో, ప ల, వ. 

810. 1. జవంబున (పచలిత = ఈ, వ, 

811. 1. గర్హాశ్వత్తామ = ఉర, లి జూడ గానక - ఉ. బొ. ఘం ఠ, డ,వ, 
ళా అ ఠి 
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812. ఆ. 

లీ18, వ, 

814. క, 

815. వ. 

816, క, 

ధ్రీమదాం ధ్ర మహాభారతము 

పకక జలము “వినగ జన దింక నినుండు ప 

శ్చిమధరాధరంబు నేర బోయి 

దీని కొకయుపాయ *మేను గల్పించెద 

చాన జేసి కాని *దాయ వడండు. 

అది యెయ్యది యంేని, 

ఇనమండలంబు మటువడ 

నొనరించెద( దమము పొండవో త్తమ యది [గుం 

కినచంద మైన నై ంధవు. 

డును గెరవయోధులుం గేడుం (బనుదమునన్. 

[పతిజ్ఞాభంగం బయ్యె నని క య్యంబు కడంక దక్కి విచ్చలవిడి !వాండెరుల 

మెచ్చుచు( బొంగి చెలంగుదు రప్పుడు నీపూన్మి- దీర్చికొ మృని పలికినం 

బరా|క్రమంబు సవ్యాజం బయ్యె నని మనోవ్యథం జెందు సవ్యసాచిం గనుం 

గొనుచు నమ్మాధవుండు మాయాతిమిరంబున.6 దిమిర టైరిం గప్పిన. 

అది రవి ఓ గుంకుటగా. గొని 

మద మెసకం బెసంగ నార్చి మనసై న్యంబుల్ 

వొదల: దల యె శ్రి వార్దా 

స్పదమతి సింధుపతి యపుడు పడమర నూభెన్. 

- 1శతదవసరంబున. 

1. చలము పట్టి సెనగ. ఒ. వ. ౨. జాగిజొ. న. ళ్ళ; చెలగి = ట. బె. వ. జాల=వ. 

కి. మే నొనరించెద అ. ట. ళ. ద; మేను గావించెద -డ. వ, 4. డాయవ(బ)డడు = 

ట. ప, న, వ. 

1. డున్ ముద మొదవన్ _- ఊ. ప; డున్ [బ్రియమలరన్ - గ. ద, న, 

1. నొండొరువుల _ కొన్ని (పతులు. క్ష 

|. (గుంకిన చందమై అ రోం 

1. తదనంతరంబున _ కొన్ని (పతులు, 



దోణపర్వము _ చతురాశ్వాపుము 

818. ఆ. "ఎలమి( 'జేరిమీ6ద నిలుచుండి పడమర 

819. 

ల్20., 

శ్రీ21. 

ర్రీ22, 

828, 

తల్లికీ, 

వ్ 10, 

వల, 

లిదిది, 

తెతీ చూచుచున్న యిద్దురాత్ఫు 

మ _స్తకంబు దునుము మసలక యని యర్డు 

నునకు6 జూపి సైంధవుని మురారి, 

జని అద్దును(ఢు వైంధవుని తల దునుముఖ్ 2౬ 

సం, 121.01 

క. అతండు గని గంధమాల్యా 

“ర్చిత మై దొన మెఅయుచున్నశితళర ము|గో 

ద్దతి నేయ జేగ పులుంగును 

గతిం గొను|క్రీయ నది వారించె |గక్కున శిరమున్. 

వ, అప్పుడు సత్వరు౦ జై. 

ఆ, “కౌరి వార్ధపార్థ నై ంధవుతల యిల 

బడిన నొప్ప దది నభంబునంద 

నిలువ జేయు మేను నీ కెటింగించెద 

న అ్తెజంగు చెలియ ననిన నత(డు, 

క, పటుశరముల మీందికి డా 

పటికిన్ వలపటికి నపరభాగమునకు ముం 

దటికిం జదల నడెపె !నము 

త్కటరయమున శిరము గందుక కీడ గతిన్ , 

వ. అటియెడ. 
౬ 

క. మాయప్పుంజీంకటి విరియుడు. 

దోయజమి తుండు మగుడం దో (బజకు( గో 

1. ఎలమి చేరు మీద్ - కొన్ని [పతుల్వి బలిమి తేరి మీద్య- వ. 

1. సనుడు నతడు = కొన్ని [పతులు 

1. ననుత్కటరయమున - ఈ. ఒ. థు. జె. క, ఘ.నయె,ల.న 1) శ, 
1 

5A 



రేపి శ్రీమదాంథ మహాభారతము 
|” 

పాయత్తు లే కలంబుల' 

"జేయంగలవారు గడంగి 2కితజాణములక్. 

825. క. నరు బొదివి రతండు వారల 

యురవడి వివిధ్యాన్ర్రశతుల నుడుపుచు నింగిం 

దిరుగ మును నడుపుచుంజెడు 

శిరమును 'నేమరక యుండ జితస్ఫురణన్ 
ఖ్ 

826. వ. ఇ ట్లక్యాళ్చర్యకరణ పరిణతభాహుపీర్యుం డ్రై విక్రమవిహారంబు సలుపు 

చుండి, ళ్ 

ీ27. ఆ, దనుజవై 6 యెంతదడ 'వింక నిలుపంగ 

వలయు సింధురాజుతల నభమున 

నెచట వై చువాండ నేమిటి కివ్విధ 

మాచరింపవలసె ననిన నతండు, 

828, వ. వినుము వృద్ధకత్రుం డనుసింధుదేశాధీళు(డు సంతానీకరతపోవిశేషంబున 

నీజయ్మద్రథుం బడసె నిండు కుమారుండై. వర్తిల్లుసమయంబున నొక్కనా? 
డళరీరచాణి వీండు సం[గామంబున 'నేమణి తల దునుమం బడు నని *యాటదే 

శించిన నతం డెల్ల వారును విన వీనిమ స్తకంబు మహింబడ 'నెవ్వ( జేనె 

వానికిరంబు *శకిలకతం బయ్యెడు మని తనశపంబు బలిమిం బలికి యశసోం 

బట్టంబి గట్టి వనంబునకు నియతుం జై యరిగా నట్లు గావున, 

829. క. ఈశల పుడిమిం ఐడనీ 

కాతనితొడ మీద వై చునది యావని వి 

824, 1. చలంబున-_వ.వీ.మస.ళ్ళ,. 19. చేవాడి వెనన్ యు; చేపారి వెసన్ = 
కొన్ని [వతులు; శితవిశిఖములన్ _ అ. ఆ. వ. 

1. దిరముగను నిలుచు నట్టుగ = ఊ్వ వ.  ? 

నీ 

శీలి 

ల్, 1. వొక్కొ - 9, డు | 

826 1. కరతపో = పెక్కు. వతులు; కరణతపో _ వా. వీ. శ. వ. వ్ . యానతిచ్చిన - 
- టట. లీ, నూరువయ్య లయ్యెడు మని ౬ రు. న. 



ద్రోజ పర్వము _ చతుర్దాశ్వాసము కం 

ఖ్యాతం బగుపాళుపతము 

చేతన యగు గాక యొంట. జెల్లునె మనకున్ . 

880. వ, ఆవృద్ధమత్తుండు శమంతపంచక సమీపంబున నుండునీ!వమ్మవానీ 

+య్మనస్త్రంబు నా|శయింపు మనవుడు నర్జునుం డట్ల కాక యని భ_క్తియు క్షం 

బుగా నియకమశిం ద త్స యోగం బాచరించిన నద్దివ్యసాధనంబు సాయక' 

పరంపరాకారం బయి యాశిరం బట గొని చని తడా[శమద్వారంబు 

సొచ్చునప్పు డజ్జనపతి జపయు కుం డై యుండ నమ్మవహ్మోస్త్రంబు *మావో 

త్మరంబున నమ్మ సకం బక నితొడమీదం బడిననతండు శదియస్పర్శంబున 

నెజింగి దిగ్గన లేచచుం [దోచిన నది భూతలపతితం బగుటయు, 

శ81. కే. పగిలి యాతనితల నూలు 'పజియ అయ్యె 

"శౌరి విజయుని నగ్గించె సకలభూత 

ములు మహాద్భుతరసమున ముని. నపుడు 

సంహరించె నయ్యనస్త్ర మాసవ్యసాచి. 

శీ82. క. ఇవ్విధమున నై ంధవుతల. 

గవ్వడి యట నడపుళ క్తి గనుంగొని సేనల్ 

నివ్వజఖ( గందె మనంబుల 

(కొ వ్వడం గను దొరల కెల్ల గురువంశనిధీ, 

898. సీ. నై ంధవుఘోరకబంధ ంబుదల యిల బడునంత కును దేరివెన నిలచి 

మణి కూలుటయును విస్మయము గావించెం జాపటి కట్లు పార్టుండు [ప్రతిన 

- నెజి పె 

నీతనూభవులు గన్నీళ్లులు దొరంగ నత్యంతళోకము( బొంది రచ్యుతుండు 

నన్నరుండును బరమానందక ందళి తాత్ము లై రత్త ల్ ననిలనుతు(డు 

880. 1. వమ్మహీయాతన్త్రంబు - వ... 2. తొనుపు నప్పుడు - కొన్ని ప్రతులు. 8. మవా 
త్యంబున = ఆ, ద, | - క్ట 

881. 1. వయ్య లయ్య వ. జొ, ఠ. త. బ, వ. స. ళ; (బడ్డ అయ్య - కొన్ని వతులు. 

బి. నుగగ నుపనంహారించి = ఆ. ఇ.” ం 



884 

లర్, 

886. 

887. 

త్ పై 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

ఆ. నిం జెలంగి సింవానాదంబు సేసిన 

వినీ యుధిస్టిరుండు వీజయుపూన్కి 

క్షే నెజయు కుజణీంగి హార నిర్భరాక' లతి య మ్య 

నులసి లి రతనియోధు లెల, 
య య య 

క్ష 

వ. అచ్చట నార్పులు. దూర్యనినద౦బులు( తెలంగ దద్భలంబులుం బరమ 

(పమోదంబునం బ్ొందె నని సంజయుండు నై ౨ధవవధ్యపకార ౦బు ధృత 

రాష్ట్రన కిణీంగించె నని చెప్పినం జి త్తంబు గొతుకాయ త్తం బగుచుండ 

నటమీ(దివృత్రాంీతం బెటింగింవు మనుటయు. 

ఉ. లిందు *ేచిచాత్మ నాద మయపీఠచతేీష్కలసద్విహోరని 

న్యందిసుధాక్ళతీ పరమసౌఖ్యవిధాాయకచిత్స్వరూప ని 

ప్పందనిరంజనాస్థ్ర లిత శాశ్వత నిర్మలవై భవా మహో 

నందరవై కోళాత్మలయన క్రమనిష్కల బోధపుష్కలా,. 

క, ఆ న్లికచేశస్పహిళా 

కౌ స్తుభరశ్నా స్థిమాలి కా!శబలితన 

త_స్తల సుమహితనిగమ 

[ప_న్తవనీయపకార *వరమోచారా. 

మాలిని, (శుతిఫలరస భావ స్తుత్యమూ ర్తీ నశార్తి 

(పతివాననని కాంత| పౌఢ హేలావినోచా. 
a 

1. 'నెరువు అరిగి _ ఉ. ఊ. ఐ. ఓ. ఘ, వ. వా. 

1. తంబు వివరింపు మని = కొన్ని (పతులు. 

1. విదాత్మచాద = థాకూ. శ. కొన్ని (పతులు. 2 ర్గళ సద్విహార  ఉ. ఏ. ఒం. 

ఘ.ట.ళ.డ ణ. లి. యితపస్వరూవ "ఈ. ర. న. ళ,. 4. తాంతలయన = 

ఇ క. ఘ. కడ. త. మ.ర.ల. స. వాళ్ళ; కాంతి- యు. న. 

1. వలలిత _ఐ. ణ; శుభతర - త. 9, వరమోంకారా చ. భాకూ. శ; 
వరమామోదా . ఓట. 

శా 



దోణపర్వము _ చతుర్జాశ్వాస్కము ర్్1. 

య్రతభువన వితానాహీన *నిర్వావామోవా 

వ్యతికర తిమిర పధ్వంసీనాదీపరూపా. 

గద్యము. ఇది శ్రీమదుభయకవిమి త్త కొమ్మనామాత్యపు త్ర, 

= బుధారాధనవిరాజి తీక్కనసోమయాజి |పణీతం బయిన్మ శ్రీ 

మహాఖారతంబున |దోణసర్వంబునందు జతుర్రాశ్వానము. 

887. 1. నిర్వారమోవా స. 2, నోర్టీంపరూపా _-ర, 



శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

దోణపర్వము - పంచమాశ్వాసము 

a 

1. క. (శ్రీ ఛామలసదపాంగ 

వ్యాధూత పణతదురితవర్గ 1నిరోహా 

ద్చోధాత్యకకీదేహా జగ 

దాధారవివోరనిషణ వారివారనాఛా. 

జీ న క్య్రొడ్దూడ్డనులు నోల్లానంటు లొనరించుచు ధర్భ ధారణ శదుగుచుండుదీ = 

సం, 712021 

9, వ. దేవా వైళంపాయనుండు జనమేజయున కి ట్లనియ న ట్లద్భుతోచారం 

బగు నరీనారాయణుల వి కమవివోరంబు ిపిని 'వఎెజుంగంది యూంలికే. 

యుండు సంజయుదిక్కు. మొగం లె. ' 

£. క, ఇవ్విధమున నై ంధవు( డా 

కవ్వడికేచేం బడిన పిదప గొరవు *లె మై. 

రవ్వా ర్త నెప్పు మనవుడు 

నవ్విభునకు నాతం డిట్టు లనియె నశేం|చా. 

1. 1. నిరీవా _- న; నిడివో_ వ; నిరోథా _ అ. ద. న; నిరాసో _ ఈ. క. ణన 

2, దేవా = వ, 
G 

అ. 

2. శే. తోత్చావులగు - ణ. ౨. నారాయణుల వివోరంబు = వెక్కు (పతులు. 

లి. విని యాంబికేయుండు _ మ. 

వ. 1. శేజన్న -వ. ని, లేమై. ఇ. క్ర, ర వ్వార్తలు. సెన్పు మగుడు = కొన్ని [వతులు. 



(0) ద్రోణపర్వము - ప౦చమాశ్యాసము 558 

వ. అట్లు పాండనబలంబులు పొంగి కడంగి కుంభసంభవుమీందం గవిసి కయ్యంబు 

1న్స-సె నాసమయంబున నిక్కుడ. 

చ. కృపుండును |కౌణియుం "గడంగి |కీడివయికా శరవర్ష ముల్ మహో 

(గపుర భసంబునం గురియ!(గా నవి మౌన్చీ యతండు వారలం 

* గుపితుండు గాకియుకా విశిఖకోటుల నల్లన కళప్పో 'పెల్లునం 

గృపునిళరీర మొయ్య నొణ”7౯ రుధిరరచ్యుతి మూర్భ వచ్చినన్. 

వ. ఇట్టు కృపాచార్యుండు రథంబుమీ(దం బడిన( దత్చారథి *దేరు దొలంగం 

దోలుకొని పోయె నళ్వశ్రామయు నోవాటించి కీతొలం౧౦ శీదక్కటిర థికులు 

“దై గౌట్టం జాలక యంకంత నిలిచి గరట్లు శారద్వతుండు దనయమ్ముల 
మూర్భిల్లుట సూచి సవ్యసాచి వగచి నప్పు డన్నరునిం గొంగిలించుకొని 

నారాయణుం డీ ట్లనియె. 

క. కురుబలము. *ేదొడరి క 7లువంగ 

సురీగణముల ౩౨ైన *నరిది ళూరోత్తమ నీ 

ర్వ గ్రవడ్తి "గెలిచికిత్రి ఛాగ్య 

స్పురణంబును బాహుబలము “"బొగడం రగరే. 

క్, ఆవృద్దతత్చు, కేశ వము 

'వావిరి నోర్వంగ నీకు వచ్చినటుల *దు 

1. సేసీరా = జ. వ; సేయుచుండ = ఊ. ఠ. 

1. దరమి, దరిమి కొన్ని (పతులు. వ, యవ్వి?ిఖ = గం కి. దొప్పు - వ; రొప్పు = 

చ. 4. పెంపునం - గ్గ. శ, ర్. (సుతి _ త. య. వ; చృవి - ఊ. 

1. యేరు _ కొన్ని పతులు. 2. తలంగె- ఊ. ఠఈ. లీ. దక్కిన = కొన్ని 
[పతలు. 4. వైవెట్టక- ద. న. ప. ల. 5. రంత - వా; రట్టు = చెక్కు [వతులు, 

౬... 6 య 

1. తోడ - ఠ; దొడవి వ. £. యొడువగ -ఖ. బి. వ. శీ. బలమున కైన - 

కొన్ని పతులు. 4. నలవె = ఠ. శ, వురువడి ర. ల. వ. వా. కొన్ని [వతులు. 

6. తుదార - వ, 7. బోెగడగ వలనే - ఆ. జ. వ; బొగడగ దరమే - ఐ.గం.ల; 

బొగడొం చెగదే _ చ, ఇ; బొగడగ వళమే - న. ః © 

1. తపంశావిరి - వ ౨. దుర్భావుడగు - రు. న; “పవమేవ వాశే క ర్థి సానుబంగే 
దురాళ్శిని” పి. పి ఎస్, 7-127-కిక వీరావవానిం గర్జు = వా. చెక్కు. ప్రతులు. 



ర్ శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
వ్ 

రావు డగు కర్లు నోర్వం 

గా వచ్చిన గాదె నాకుం గడు! బీతి యగున్ . 

ల. చ, అనవుడు నాతం డి ట్లను మవోత్మ భవత్కరుణం [బితీజ్జై యే 

1ను నెఅప( గంటి కీ భాండవమనోరథసిద్ది భవద్దయాసమృ 

ది నగుట వింతయే భవదధీనులకున్ విజయంబు (బాశె నీ 

పను పొనరించు వార మట భారము నీయది *గాదె *యెప్పుడున్. 

Fa 

10. శే. అనుడు నుద్గతమం దస్మి తాసు డగుచు 

దనుజమర్ణను( డతనితో 1ేధర్మతనయు. 

గానం బోవంగ వలయు ఛాస్కరు(డు [గుంకు 

చున్నవా. డని పలికిన నన్నరుండు. 

11. వ, అట్టు కాక యనుటయుం 'గదిలి ఖీమనేనుండును సాత్యకియును యుథా 

మన్యుండును *ను త్తమౌజుండును సముచిత సల్లాపంబులు *ఓనేయుచు. దో 

నేకేర సొం| దళోణితపూరీ సేకంబున ఘోరం జై_నసం(గామతలంబునం జని 

చని శారి సవ్యసాచి నాలోకించి. 

19. చ. కరులు రథంబు లశ్వములు గాలుబలంబు చమూపతుల్ మహీ 

శ్వరు లఖిలానన్హ్ర1శన్త్రృములు చామరముల్ గొడుగుల్ సిడంబు లా 

భరణము *లి ఆఅంగునను పార్ధ కడుం జెలువొందె( కీజూడ సం 

గరోమహిచితవ్యస్త్ర మున గప్పినచందము. దోప జేయుచున్. 

9. 1. నొనరుప వ; నొనరగ - ఏ, ల. 2. జాంధవ - ర. లి. యెందునె - కొన్ని 

(పతులు. 4. యెయ్యెడన్ - స, 

10. 1. మనము ధర్మ, తనయు గానం జోవల వదే యినుండు [గుంకు = ర. ల. న, 

కొన్ని (పతులు... 

11. 1. గదిసి-వ. 2. నేయ సాంద్రళోశిత -వ, స. కొన్ని (పతులు, లి, వ్రకరంబున - 
ణః సీక్షంబున = "ద, 

ఇ 

12, 1. విత్తములు = 60. 2. లున్న యి _త్తెరగు = చెక్కు (పతులు. ఏ, జూడు = 

౨ మఘ. బ. ర.వ.వా. 4 మహి చతొ - ద. న. వ. ల; మహి. జిత = వా: 



డ్రోణపర్వము _ పంచమాశ్వానము క్క్రక్ర 

18. వ. భవదీయీవాహోవివోరంబు నుదారత్వం కివి ట్లుండుశే యని యగ్గించుచు 

నరిగి సమయోచితం బగుటీయును |బతియోధులు జిచ్చవడి యునికిం 

జేసియు నమరంబు సాలించి తమరాక *శెదురుచూచుచుం గూడికొని 

యున్నయుధిప్పిరాదుల సమీపం బగుటయుం కీ బాంచజన్యంబు పూరించినం 

. బభాండవా|గజుండు. 

లి సైంధోఫుని నందొరింబి శ్చ ప్లాడ్గునులు వోచి ధర్యవునవ నమన్యరించుభి ౩-= 

సం 71041 

14, తే. రథము డిగ్గి హార్షాళులు (గమ్ము'చేర 

చెదురు!కొనుటయు సం|భమ మెసకమెసంగం 

బార్జు(డును గెశవుండును వాదచారు 

లై రయంబున( జని (మొక్కి రవ్విఖభునకు, 

కై ఒక 15, వ. ఇట్లు [పణమిల్లి న, 

16. క. నరపతి యానం'దాశులు 

1Xరసరసిరుహాముల నొ త్తి కను దనియంగ న 

య్యిరువురం జూచుచు "మేనులు 

గరు పాఅంగ [గుచ్చి *యొక్క కౌంగిటం జేర్చెన్. 

19, | బావో వీర్యవివోరంబును = ర; బాహువీర్యవిలానంబును 9; బాహు వీర్యం 

బును - ఏ. ఐ. త; బాస్టు వీర్యోచార్యంబు - న; జావోనంరంభంయబును = బి; 

చావోరంభంబును - వ. చావోవిభవంబునుదార - ద. వ; చాహు వఏవోరంబును = 

ల. 2. బును నిట్లుండునే - ఓ. చదు నిట్టుండునే -వ. వ. లి. నుం (బతి = అ. ల. 

ల్వీ, "కెదుళ్లు = కొన్ని (పతులు. ర్, బాంచ జన్య దేవద_త్తంబులు వూరించిన నప్పాండ 

వాగజుండు = కొన్ని (పతులు, 

14 1 కొనినను-గం ౧ 
. అ ° 

15, 1. (పణతినే (చేసిన _ కొన్ని పతులు, క్ క 

16. 1. గరసరసీజముల నొత్తి_ వ; గరసరనిజములను నొత్తి - జా. త. ౨. యెత్తి. 
ఈ. ఐ, ఓ, గ, ఘ. డద, న; యొశట గెగిట _- ల, 



ర్5్6 

17, 

18, 

19. 

వ, 

ఫే, 

లిల్లి, 

శ్రీమదా౦థ మహాభారతము 
లో 

. ఇవ్విధంబున నాలింగనంబు సేసి యర్జునుతో నిట్లనియె. 

॥ చే నెత్తురు గా కుండం: 

గా నావ్రైంధవునిం జంపి (కమ్మ మీరల్ 

రా నోచితి నాభాగ్యం 

'బేన పొగడునట్టి దయ్యె కేస్సీశ్రనికీక గ్రుణన్ . 

. అని వ్రామదేవుం. జూపిన 

విని యాతడు నీదుకోవవేగంబున దు 

రను ిడాజయదథు(డు కవాలి 

సిన నెవ్వరి కెట్లు సేయం శెల్లడె యనినన్. 

| అమ్మహీపతి 1ేయమ్మహోత్ము నుద్దేశించి, 

. దేవాసురేసంఘంబులు 

నీ వలిగిన రూ వడంగు నీకూరిమి సౌ 

ఖ్యావవా కినముఖలీజగములకు 

'దేవ భవద్భక్తు లరులం దీర్చుట యరుదే. 

. అని *ేమజియు ననేక (పేకారంబులరా (బస్తుతించి థఫీప్యాదు లతనీ*కతన 

మడియుట యుగ్గడించి నీవు *కోపించినట్టు కవ_ర్జించుటం గౌరవులు శనెడిర 

1. నతం డిట్లనియె - వా అతండు - "చెక్కు. [ప్రతులలో లేదు, 

1. నితని కతమునన్ _ కొన్ని [పతులు. 2, కతనన్ - కొన్ని [పతులు 

1. జూచిన _ ర. వ, ల. రోషవేగయిన =ణ. లీ. .డగుూ జయద్రధుడు = వ. 

క, వొతిసెను - కొన్ని (పతులు. రి.కిట్లు = కొన్ని (ప్రతులు? సెట్లు = ఏ, 

1. ఐండియు నమ్మ వోత్ళు =ఊఈ ఎ, ర." 

1. సంఘములును _ చిక్కు_ [పతులు ద, ము నఖిలజనులకు - వ. లీ. జనులకును = 

ళా. జనములకు = క్, ణు 
వ్ Ca 

12 యనేక ప్రకారయిలం - వ. & శానా[పకారంబులం' = ఊత, లీ. కతంబున - 

చెక్కు (పతులు. 4. కోపించునట్లు = చెక్కు (పతులు. క. వర్తిలుటం జేసి, 
వ ర్తించుటం “జేసి _ కొన్ని (ప్రతులు. 6. నెడుటి కాదలంచెద - ఒ. ర. వ; చెడిన 
వారలు కా దలంచెద _ ఊ. ఓ; మడినెదరు కా దలంచెద ౬ ద. 



వలి, 

24, 

ద్రోణవర్వము _ సంచమాశ్వాసము ర్? 

క *దలంచేద ననుటయు నచ్యుతుం డాభూపాలు శాలోకించి ధర్మో 
త్మృష్టుండ వగునీకు 'నరిష్టం కీ బాచరొంచినవారికి. 'జేడకుండ వచ్చునే 
యనునెడ ననిలసుతుండును సాత్యకియును దనువు!ల6 11 గా త్తగంట్లు 
ఉీగొమరార నద్దరణీపతిచరణంబుఅకు( 19 బణతు లైన నతం. జె త్తి పేకౌంగ 
లింగీచుకొని వారలు కుంభసంభ వకృతవర్యాదులసంరంభంబు మరి ంచుట 
పేర్కొని యఖినందిం'"చె యుధామన్యుండును నుత్తమౌజుండును దగిన 
తెజుంగునం గాంచినీవారి నుచితవచనంబుల సంథావించెం దదీయవై న్యం 
జెల్లను |బమోదోిభరితం బై కయ్యంబునకుం గాలు దవ్వుచుంణ నానమ 
యంబున క*ళోకవిస్ట్యయవివళుం డగుచు దుర్యోధనుం డంతర్గతంబున, 

(దోణుండు గర్జుండుం గృపుండు (దోణోసుతుండును చేల వాని గీ 

రషాణులకై ననుం ఇనయవచ్చునె యువ్వరు నాజి గౌరవ 

(శాణవరాయణత్వోమున దర్పము నూపంగ లేమి చెల్ల మ 
తీణపరాక్రముం డయిన |క్రీడిక్ నిక్కావుటల్క వచ్చినన్. 

వ. అనుచు నుళ్వాహారహితం టై నోటి తర బుత్తలపడ6ం గుంభనంభవుపాలికిం 

బోయి నఠకోలజుయంజునుు. దమేవారు కనమయుటయు నుగ్గడించి 
మజియును. 

25: సీ, బల్లిదుం డగుఖీష్ముం బడ వై చి సోదరవర్గంబుం చాను ననర్గళముగం 

28. 

24, 

2b, 

[గాలెడు నేచి శిఖండి యింతకు మున్న పొలిని నే 'డకాహిణులు గిరిటి 

7. దలంచుచున్నవాడ -'ల. 8. ననిష్టం చోచరించిన - కోన్ని (ప్రతులు. 9. బొన 
రించిన - క. 10. న(౦)గొ త్త = కొన్ని (పతులు. t1 (గొగ్గంట్లు = కొన్ని (పతులు. 

12. దనరార - కొన్ని (పతులు. 18. |బణమిల్లిన -వ. 14. కవుంగిలించికొని - వ, 
15. చివీరలు _ “చెక్కు. (ప్రతులు.. 16. వారించుట - ద. వ, 17. చి=వెక్కు [పతులు, 
16. వారలను - అ. ల. 19. భరీతులై -న.వ. 20. ళోకవివళుం డగుచు- వ, 

1. తనూజుడు నేల -.వ. వో ఘనదర్చ్పయు' = ల. . 
© ౪ 

1. వారి పాటును నుగ్గడించి = వ, వ మడియుటయు = ఈ. బోలియుటయు = 

౯; 'చెక్కం|డు సమయుట యుగ్గడించి = వా, 

1. డజోహిణులు ద. న. ప, 
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28, 

ఓ, 

28, 

26. 

28. . 

గ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

చేత నై ంధవుీపాటు సెప్ప ీజిట్టలు నాకుం బూని యేతెంచి కాంభోజవిభుండు 

జలసంధు(డును సుదర్శనుండును లోనుగా గలుగు భూపతులు 
"పక గ్రాండు నెడు 

. గలనం గూలిరి *వీరిలోకంబ యన . 
నొంజె. “బాంచాలిబలమును పాండవులను 

కిదండినై. తెగ జూచిన నొండె( గాక 

యెట్లు వాయు గోనాకిండటిబుణము సెపుమ ౯ 

. నరు శేడను(గుడిబంటు గావున, 

కితొరిగొనం జొర వీవు సూతపుతుం డొకండ మా 

ర్తుర మార్కొనియెడు నతనికి 
ఓవెరవును గ్గటితలును లేవు వీరుండగుటన్. 

. అత(డునుం బోరి పోరి చేడ్చడి నై_౦ధవుం గోలుపోయె ననవుడు6 గటగటం 

బడి యాచార్యుం డతని కి ట్రనీయె. 

. నను మది "రూటు వోవువచనంబుల నేటికి 2నిట్టు నొంవ న 

ప్టునునిజయింపరామి పలుచోటుల( కెస్పనె దేవకోటిక 

ఏ, చావు - ల, రి, జెట్లలు = త. ద,వమన; జు ట్లలు న, వ, డీ, యధిక 

ఛోకొంబ యెన నొంఉ _ న. 5. యయ్యెనొండె - వా. 6. బాంచాలురను బాండ 

వులనుగూడ _. బ. వ. 7. కులమును _ కొన్ని (పతులు. 8. దండిివె = ణ. ద. 

బ. వ. శ. 9. వినుము పాయునె యంవట బుణము నాకు - వ; తగులునే నాకు 

నేడు నిందజి బుణంబు వ. 10. దీరు గః: 

అ జర్లు, వ; నె నాశెయ నీ బుణంబు = ఐ.. 

11. నా కిందరి యూబుణంబు- 

1. డు గడుజెట్టి గావున -వ. 2. జుట్ట - ద.వ. వ్యా దిట్ల - ఐ. “భవాను 
చేజా న్కురుకే శివ్యత్వా దర్జునస్య వె” పి, ప్. ఎస్. [దోణ - 128.28. దీనిని బ టి 

“అను(గుజుట్టు ' అను పాఠము సరియైనట్లు తోచును. లి. బొరిమార్చవు నీవు నూత- 

వా; బొరమాల్చవు నీవు సూత + క; బొరి గొనుషికు జొరవు సూత - వ. 4. వెర 
"వును గరుదులును - క. వ. ర.వ. ల్. మరపులును- ద. శ; గరదలును(?) - 

న. అ. వ, | ౯ 

1. దూలపోవు - ఉ. ప.ర, 2. సీవు - ల. 



లిల్లి, 

80. 

81, 

లర, 

29, 

80. 

81. 

ల్రిలి, 

దోణనర్యము _ పంచమాశ్వాసము ర్0 

నను నవిజయ్యు భీష్మ (బథనందిన నాతండు సంప గొరవుల్ 

మన రని తో 5నాకు నభిమానము( గాచుటకై. ెనంగెదన్. 

ఆ. శకునిచేతి యడ్డ సాళ్లు!లు నేడు గాం 

,డీవము క్ర బహుసటిష్ట బాణ 

మూర్తి *గవిసి నీకు నారి యొనర్పంగ 
నాయక గొనంగ నెట్టు లగు గుమార్. 

క. భూరమణ విదురు. డమ్మెయి 

వౌరింప(గ నతులపుణ్యవతి: గృష్టను మీ 

వారెల్రం జూడ! బఅచిన 

క కూరపు( కేబాపంబు *ఫలంబు గుడుపక యున్నే. 

క. ఆసభ నీవును మీదు 

శాసనుండును గరుండును కే బళ స్తచరి[తో 
గం వానా 

'ద్భొసితు లగు పాండవులకు. 

దేసిన కిక్రీ డె లోభంగిం తెలుపడె మిమ్మున్ ॥ 

ఉ. అన్నివిధంబులం బణిచి యేనను నక్కాటికంబు లేక వా 

రి న్నెఆి మాలి కానల6 జరింప6గం బంచిన( బోయి వచ్చి య 

లి. నవికేయు -_ సెక్కు (ప్రతులు. 4. గూల్చ గారవుల్ - కొన్ని ప్రతులు. 
ర్. నాదు - అ. 

1. నుగావు - కొన్ని ప్రతులు. 2. గదిసి మీకు - ఉ. ఐ. న. 8. మాన సెట్టు అగు 

గుమార నాకు = వీ. సః నోకు గెలువ నెట్టులగు - ఐ; నాక గొలువ నెట్టు లగు _ 

మ. ల. న. 

1. బనిచిన = బ. వ; బరచిన - ఉ. ద. వ, వి. [కూర పుపాటిట్టి ఫలము = వా; 

[కూర పురాకృత ఫలంబు = ఒ; [కూరవుపాటీ ఫలంబు వ. లి. జాటుల -ర; 

పావంబు ఫలము - ఇ. ల; వాపపు ఫలంబు = వా. కొన్ని (పతులు, 4. ఫలము 

బొందక యున్నె = రు. థి ® 
9 

1. నీవ. ౨. బసిద్దచరితో - వ. 8. పాణురల్ల- బపు 4. మిమ్ము జెర 
అ op) 

పక యీన్నె = బ. 

1. మాల్సి _ర. వా. ఠి 
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88. 

గ్రీమదాంధద్ర మహాభారతము 

య్యన్నయు6 దమ్ములుం దమకు నయ్య సగం 2 వేండి కాన "కి 

ట్లున్నను వారి *మార్కొనుట కోర్చితి నే నొక |బావ్మాణుండనే, 
0 

క. నీవును నచ్చటం బన్నీ న 

నీవారును నై ంధవుని ననిం బడకుండం 

గావ(గ *జూలర యేనును 

సీచాండన కానె యేల నిండింఫంగన్. 

. అని *వీడనాడి వెండియు. 

. పాంచాలురుం జాండవులు ను 

ద౦చితగర్వమున శేననికి. దణిమి యొడలు *మం 
డించుచు నుండగ ని ట్టుడి 
కించెద వెకవలన నీవు. గీడుపలుకులన్ . 

=: (దోణుంతు పొంచాలురం వింవత తవచంభు బీడువ నని (వతి జ్ఞ సేయునీ = 

రీ 

87. 

సం, 7..126_92 

వ. అని పగతురయుత్సావాం బుఫన్యసించి. 

క. పలుకుల. బనిలే !దీకే 

తల"పెట్టక పోరుీవా రుద గత చేనుం 

శి&ిలము *మెటజయం. జాంచాలురం. 

క్బొలియింపక కత్తళంబు పుచ్చ నశేం[చా. 

2. బటు(ట) - ద. వ; లినువేడి - వ. 8. రిట్లున్నను - క, వా. 4. మార్కొనగ 
నోర్చితి = ల. 

1. జాలిర = ద. వ వా, 

1. విడియ నాడి ల. 

1. నంట దణిమి ల. వ; నంట.(దొకి ప ౫2, చుండించు చే. 

"1. దింకన్ రల = ఖ. ర, వా, లి. నీవుదగత - వా; మళ్యుదగత - న. 8. జలి 
యించక పాంబాలుర = వ; జలముమెయిం జాంభాలుర = ఫె. "4. నెజయ-= క. 

డ.ద.బఐ. వా. శ్, బొలిపుచ్చక్య- ఆ. 
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లర. క. కావున మన నై న్యంబులు 

సేవ సిడక సంగరంబు సేయునటులుగా 

నీ వుత్సహించి *నిజబా 

హోవిభవము సూపు శక్తి కనురూపముగన్. 

89. వ. అని తెంపు సేసి. 

40, క, భూసురభ క్రియు వృద్దో 

పాసనముం గలిగి ధర్మపథవ ర్తనని 

త్యాస క్తుండ వగు "మనఘా 
“నానుతు బోధింపు వగపునకుం జొరకుండన్. 

41. వ. నాచేత. కిచెగనిపాంచాలురు గలిగి శేనియు వారిం బోనీక పొదివి తెగ 

జూచునది యని చెప్పుము, 

42. క. అని పలికి గాఢనిశ్చయ 

మున వదనం జెలమి బొంద మును *ేకలఃగిననీ 

మొన లెల్ల నొక్కి మొగముగ 

నొనరిచి తలకొలిపె భూనురో త్తము. డనికిన్. 

48. వ. అట్లాచార్యుండు 'పురికొల్సినం గారవవతి సమురసముత్భావోరహితం బగు 
ఇ మనంబుతో నూతనందను. $జేర నళిగి యి ట్టనియె. 

88. 1. చేవ చెడక - పెక్కు |పతులు. 2. నీ బావో - కొన్ని పతులు; యని బావో _ 

ఓ, అ, , 

40. 1. మనుమీ నాసుతు -.కొన్ని (పతులు; మనుచును నానుతు = వ. 

41. 1. అని మరియు నాచేత - వ; మరియు నాశేత - కొన్ని (పతులు. 2. చెగిన = 

బి. శీ. మిగిలిరేని - బ; గలగిరేని - వ. 

42, 1. కలగి కలంగని మొన శొక్కమొగముగా = న; కలంచి కళ్టింగిన మొన లొక్క 

మొగంబుగ - ప. బ వ. 2. మొనగా నొనరించి - హః అ 

4&8. 1. దలకొల్చినం = అ. ప. బ. వ. ౨. సహితంబగు - రు, ద. వ. ర. ల. వ, వా, 

ల. బూచి _ ఈ, 
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శ్వీక్మీ, 

త్తీర్, 

46, 

త్త, 

45, 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 
ww 

. అరుల "క 'భేద్యం బగుిన 

స్పరుసున బలుమోవారంబు వన్నించి కీతుదిం 

ఉజిార విడిచె. గాని గురుఃడ 

న్నరు నాంగండ యతడు గీడు నాకుం జూడన్. 

* ఒక డట్లు సొచ్చి భూవ 

(పకరంబుల. కేటూల్చి సింధురాజు( దునిమి నె 

ట్లాకొ యతనికడిమి కుంభజు 

నికి వారింపంగ రామి కీనిక్కం బరయన్. 

. తనమాట నమ్మి నైంధవు 
మొనకుం చెచ్చితిమి "గాక ము న్నెలి(గిన నా 

తని నింట బెట్టి వత్తుము 
మనసేనయు *నిబ్విధమున మడియక' కియుండున్. 

. మన మెంత 'సెట్టలమొ ఫ 

ల్లును-పై నాతనికి నంత గూర్మిఎగలిగె సే 

మన(6గల దింక నతనింగొని 

యని సేయుద ననుట కార్యమగునే మనకున్. 

. కేఅన విని కర్టు( డి ట్సనియి నగ్గురు దూటి(గ నేల యాత( డో 

కసినటుల పోరు గాక నరువీరము లావును చెక్కు. డైన వా 

ని ీనుడుపవచ్చునే విధియ 'నేక్చు *విషం విడి యిల్లు గాల్చి కా 

కననమున కేంగం వేసి యొకశాశము( గంటిమె గొంతిసంతతిన్. 

1. కభేద్యంబుగ వ. 2. నవ్వరునన వ శి. మదిం - వ. 4. జొరనిచ్చె = ప, వ, 

1. గూల్చె-వ. &. నిక్క_మె(మ) యరయన్ _ ఊ. వ. 

1. గాని- వ. 2. నింతవట్టు -మ లి. యుండన్ వ, 

1. చెట్టలయొ - జ. ద. ఈ చెనటులమొ వ. కొమిగిలె_ వ. లి. నేయుట = 

వ; సేయగ నుచత కార్య ఎకి, 

1. అనవుడు - ల. లి. పినగతి - వ. వీ.శ; పినయటు-- ట. ప, బ ల. లీ. నడవ - 
అ 4. నెపం బిడి-వా. 5 ననముల నుండ వేసి వ. 



త్వ 

60, 

1, 

ర్2, 

49. 

50. 

ర్1. 

£2, 

క్, 

దోజపర్వము _ పంచమాకశ్యాసము కరికి 

-వున మనీసై ంధవునికా 
బై వమ కెగటాశ్చె *వంత( దలరి కిమనమునం 
చేవ నెడ నేల ఫోరం 

గా విధి గ్పంచినటు అయ్యం కీగడ(గన వలయున్, 

కి అనునెడ6 కాండవసేనలు 

ర్, 

ఇ 
Cr 

మొనసి కదియ నడశె నీదుమొనలుం దగ మా 

ర్కొానియె నిటు లుభయెబలములు 

ననిమిషులకు వేడ్క 2వృట్టునట్టుగం దాన్, 

,తురగము తురగము. గరి కరి 

నరుకు నరుడు చేరు శేరు నఠిం చాంకినయ 
స్పరుసందన మేమి ెస్పుదుం 

బొరి మిడు(గుటు *లెగసి “కై దువులపొడి రాలెన్. 

అట్టియెడ నీకొడుకు సై ంధవునిచావునకు దుఃఖితుం డగుటం (జాణంబుల 

దెస నిరెవితుం డయి కడంగినం గని దోణకృ్ళపకర్ణులు 2వారింపం [దోచి 

తలకడచి దర్చ పచండగతిం గీఖాండవసై న్యంబు సొచ్చి నిశితవివిధవిశిఖపరం 
పరలు పరగించిన6 జతురంగంబులయంగంబులు ధరం దొరంగి చిక్కువడి 

మదకలమాతంగంబు గలంచినకమలాకరంబు చందం బయ్యా నప్పు డందు. 

జకేయంగలబలుమగ లెల్ల నొక్కమొగిం గవిసి యమ్మహీపతిం బొదివిన 
నతండు భీమసేనుం బదిజాణంబులను నకులసవా చేవ దుపదవి ౯ ట దౌపదే 

యుల మూ(డుమూ(డుమార్గణంబులను ిఖండిని నూటను ధృష్టద్యుమ్ను 

డెబ్బదింటను ధర్మపు[తసాత్యకుల నై దై దమ్ములను ఘటోత్కచు నజువది 

|. నై ంధవు నని - అ, 2&2. నింత = ఊ.ణ, దే.వ.వ. లి. మననులం - ఐ. వ. 

4. గావిధి యెటుపంచె నట్లు కడగన వలయున్ _ స; గావిధి కృత మైన యట్లు గాక 
నశేం[చా - ఎ. ఐ. క్. గతి దప్ప దనికి గడగనవలయున్ - అ. 6. గడవగ వళమే - 

అ. ఆ. గ. బ వ; గలంగంగ6ం దగునే - ఖ వ. వీ. శ, వ. 

1. కదిసి = వ. 2, సేయు = బ. వ. 

1. నరు నరుడును కార; నీరుని నర్ముడ = వ. బీ లెగసె._.ఈ రు. బ.వ 

లెనగ ఎడ. క ఆ 

1. చావున దుఃఖితుం = బ. ర. 2. వారింప దలః'డచి - కొన్ని ప్రతులు, శ. భాండవ 
బలంబు మీద - ర్లు. న. శ 
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రక్, 

54, 

55, 

56, 

ల్. 

ర్ి, 

వీ, 

56, 

51. 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 

నాలుగింటను నొప్పించి "కేకయచేది పముఖ యోధేవరుల - నచేకసాయ 

కోంబుల ర్ బెట్టు వటిచి సింవానాదంబు సేసిన. 

ఆధర్గనందను (డు స 

[కోధాత్కుం డగుచు నేసెం గోదండము ను 

7 ధరం దొరంగంగ రాత డ 

బోధంబున( 'దేరమీ(ద6 బొలుపణీ 1వాలెన్. 

ఇట్లు కేమూర్చిల్లుటయు. గార వేళ్వరుండు 

సచ్చె ననియెడు నెలుంగులు శంఖకావా 

క ళారవంబులు నెలంగ. (బియంబు నొండె 

వారిబలములు (దోణు జేపారి కదిసె, 

అంత, 

తెలివొంది కేయుధిష్టిర నిలు 

నిలు మని రఖభనముీన( చాంకు నీమతు6 గని యా 

బల మేచిన నీబఐలముం 

'బెలుచ కనిగుడ నపుడు రణము ఖీషణ మయ్యెన్ . 

అనీన వినీ ధృతరాష్ట్రం డట్టియెడ నాచార్యుం 'జవ్విధంబున నరివధంబ్లు 

నేనె నిందఠలియందలి చేయంగల నై నికో త్రము *లె క్రెటింగునం కిబెనంగిరి 

“చెప్పు మనవుడు సంజయుం డిట్లను న ట్టుభయబలంబులు. బురికొని 

స్పోకుచు నుద్దండరయంబు “మెలిసి యుధిష్టిర| సముఖపాండవులును శై నే 

4. వీరుల వ. ర. బెండువరిచి = ద. వ; బిట్టు 'వరిచి ల. 

1. నత డంభోధరమన = ద. ప. బ. 
r 

1. మూర్శిల్లుటకు - ర. 8. గారవేందు డవుడు - వ. శి. శాదిరవములు - 

అ. వ, చా a ౯ చి 
గ్ r 

గా జ 

1. యుధిష్టిరు ల, వా. ౨. నదూకు_వ. లీ. నిగుడు నపుడు _- వ. 4. వోరు-ణ. 

1. బొనరించె - ఇ. 2. లెవ్విధంబునం - వ. శి. గడంగిరి - వా. 4. వివరింపు 

మనవుడు _ ఊ. ప. 5. పోరుచుండొ- ల. 
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యౌాడియాదవులును |దుపదీో[పభ్ళతిపాంచాలురకును విరాటపురస్పరమా 

త్ఫ్యులును "గుమారవర్గంబును మణియు ననేకదండనాయకులును సాయ 
శాసారంబు పరగించుచు ఛారచ్వాజు వె నడరిన నతం డత్యుదీర్ణుం డయి 

కర్టుండు "మొదలుగా6 గలబలుమగ లఅిరు గలంకుల సంరంభంబునం దలుమ 

'విజృంభించె నయ్య వసర ంజున నెగసినధరణీపరాగంబు జనంబులచూడ్కులు 

నిగుడ నీక యుండ నాలోనన శుండాలసుభటీిఘోటకంబులయెంగంబులం 

(గమ్ముచెంచురుధిరం బది యడంచిన న మొునలక డంక 'రెట్టించె నప్పుడు 

'కారవులదిక్కున ఘూకసృగాలరవంబులు సెలంగ వా రది సరకు సేయక 

ేసమరోన్మత్తు లై లె 'నెత్తురుశుజులు వాణి "గేలి సలిపి రాసమయంబునC 

"గేకయరథికులును ధృష్టద్యుమ్నుతనయులును లోనగువారిం బెక్కం[డ 

నక్కుంభసంభవుంకీడు నుజిపియు మజియు. బలువురం బఅపియు. గడిమి 

13చెట్రపం (బతాపశీలుం డగుళిబి సావాసరసికుం డై. 

1ఉరవడి( దాంకుటయును బది 

శరము లతని మేన. గుచ్చె సాయకగురుం డ 

చ్చారు వగుమగ(టిమి నతం డు 

ద్దురుం డై తత్భూతుీశిరము | ద్రుంచెం బెలుచన్. 

"లే, [తుంచి తోడన ముప్పదితూపు అతని 

యొడల నొటుడు వాయములమెడలు నూతు 

గళము నజ్జనపతికుత్తు కయును దునిమె 

ఘోరభల్లషట్కమ్మునం గుంభభవుండు. 

అప్పుడు. 

6. [పముఖ ఎవ. 17, గురువర్షంబును -వ. రీ. పయింబడిన -ల. 9. ఘోటక 

శోరిరంబుల _ ఇ. 10. గొనక - గ. జ. వ. 11. సమరోత్సాహోన్నత్తు లై -ర. 
19. డుడిపియు - వ, 1క్మి నెరపిన - వ. 

° తి అ 

1. ఉరువడి _- ద. న. ప. బ. ర. వ. 2. చ్చెరువుగ ర వ. రథమజ* - న, 

1. తొడల - న. 

1, చెవచనము కొన్ని [పతులలో లేదు. 
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ర్రీమదాంధ మహాభారతము 
YY) 

భానుమంతునిం జంపినపగ మనమున 

శెట్టికొని యుండి యాతని పట్టి భీమ 

'నీనువై వడిం గాళింగనేనంతోడ 

గపిసీ నారాచధారల( గప్పి యొ. 

కినీసి బక మర్గను(డు వెస 

దనీయరదము వానికేరు చాక బజపి యా 

తనిమీ(ద నుటికి 2కుమె ౦ 

గనుకని నెంపపొడి నెదరం గాలం గేల్. 

ఎన ఖీమసేనుంయు దుర్భభ దువ్యడ్డులం దొంచ్చుటు విం 

సం 7_180_22 

అమ్మహో | గసముద్దతిం జూచి పొాంచాలనై నికులు సింవానాదంబులు చేసిన 

సహింపక సూతసుతుండును దత్ఫోదరులును నవ్వీరుం బొదివిన 1నతం 
డద్భుతంబుగా శ ధువునరదంబుమీందికి లంఘించి *వానిం బిడికిటోపోటున 
జావం బొడిచి క్ యరాతుని వె. గవిసి యాతని నతనిసూతునిం గాళ్లు 

లికు గేలం బట్టి *బెట్టిలవై | వేని గళాసులం జేసిన నలిగి కష్టండు శీ 
వైవ మలింగి వెరవున నొడిసికొని చానిన యవ్వడముడి యతనిె 
వై చినం గని గాంఛారమహీవల్లి భుండు భల్లింబున నడుమన నటికే నంత 

గురుకుమారు అన్మూరుతిం జుట్టుముట్టి కినిథిఖంబులు నిగిడించిన గోపించి 

ఏదుర్మదునితేరి కురవడించి తురంగంబులం బొరివుచ్చి సారథిం జదిపిన 

|. వెం - చ; బడి - వ.న., 

1. శేరును వానిశేరు _ ప. బ, ర.ల. వా. £ కమ్మెం -వ.శ. శి. చేతన్ - 

ఆ. ధే. ద. బ. ల, ళ్ 

1. నందుధ్రువు _ కొన్ని (పతులు. ౨. దృమునర _ స. చెక్కు. (పతులు. శీ. మతండు 

వాని = కొన్ని (పతులు. 4. తోడన చావం = కొన్ని (పతులు. 5. "జయంతుని = 

న. య. ర. గ. బెట్టిలతో నేసి, బజెట్టిల వేసి = న; బెట్టిలలో (వేసి - కొన్ని (ప్రతులు. 

7. వైచినం ఎద. న. వా. 8 ఏశఖ శిఖలం గోపిరచి, గుప్పినవిశిఖంబులు గుదియిం 
చినం గోవించి-వ; విశిఖిఖలం గుందించినం - కొన్ని పతులు; విశిఖశిఖలం గప్పినం- ' 

ఐ. కొ; విశిఖంబు లడరించిన _ మః వికిఖిఖ లడరించిన యు. న. లి. దుష్పహుని - 

కొన్ని (పతులు. గ! 
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న్యాతండు దుష్కర్ధున్యందనం బెక్కె నయ్యిరువురు నప్పాండుతనయు 

తనువున మెలుంగుటమ్ములు గిలి!గెలుపం గిట్టి యారథంబు గూల నవ 

లీలం దన్ని దుర్యోధన | చౌణికృవకృత వరక రృ శల్యజాహ్లికులు సూచుచుండ 
నక్కుమారుల నిద్దణం గాల నొక్కనిం గేల నొక్కనింగా సమయించె 

" నివ్విధంబునం జితవధవివోరంబున  విజృంభించు నాభీమనేనుం జూచి 

రుదుండు రభసో చేకంబునం జాండవయులకు. దోడ్సడం జనుదెంచెం 

గాక మానవు లిట్టివారునుం గలశే యనుచు నీవాలరెల్లను పల వఆఅచి 

యిద్ద తొక్కు తెరువునం బోకవజచి రక్కుమారకంరీరవుం డుక్కునం 

దమ సేనదిక్కు సూచి యెజ్ఞవీరిదామరలం దెగడుకన్ను లం గాంతేయా 

"గజ నుపలకతించి కేలుమొగిచి ఫాలంబునం జెర్చునప్పుడు తన్ఫూ_ర్తినతం 

డును నకులసహాదేవ[దుపదవిరాటులును 'దేటీచూడ శంకించి మాలు మొగంబు 

లతో నగ్గించి శాసమయంబున. 

క. కడువడీ గరు డనిలజపె 

నడరినరా ధాతనూఖభ వాదులు దో డై 

కడంగుటయుం గనుంగోొని నీ 

కొడుకుగమియు. * గదిసె నుదితకోపస్సురణన్ 

తే. వారి. దలపడి పోరిరి చారుణముగ 

ధర శ్రసుతుండును గవలు నుద్దండవృ ac 

దలుమ (దుపదవి రాటసాత్యకులు మలీయు. 

"జేయ. గలయట్టి మేదినీనాయకులును, 

వ, అయ్యవసర ౦బున సోమద త్తుండు దనకు సాత్యకి సన్నిహితుం డగుటయు 

నతనితో ని ట్లను (వా యోపవిష్టుం డగు భూరి! శవుం జంపి తది బోయ 

చంీదంబు గాక *రాజధర శ్రి బగునే యీశేయి నీవు నాచేత |బదికిపోవువా( 

10. కొలుపం - బ, వ, వీ. వా, 11. గావలయు మానవు - వ. 19, వెరచి వరచి 

రక్కుమార = వ, 

1. గవిసె = కొన్ని (పతులు. క తి 

1; (శ్రవసుం = కొన్ని (పతులు, 2. దం బగుగాక = ఈ. లి. రాచధర్శ్మం బగునే = 

శవ, "పెక్కు (పతులు. త 



568 

67, 

656. 

6/. 

63: 

శ్రీమదా౦ (ధ్ర మహాభారతము 

డవే యని పలికి సింహనాదంబు సేసి శంఖంీబు పూరించిన నాశై_ నేయుండు 
భూరిశర్వుండు సచ్చుట యొప్పదేని ని న్నొప్పెడునట్లు సంవెద నిట్లు 
రమ్ము "శలునీచా వొప్పు నొప్ప దని యుగ్గడింప వది యేమి నీ 

10కెట్టయినం గాని కా దని భంగించె ని్తెణంగున నొండొరుల నో నాడి 
యేటు లాడం దొడంగి రప్పుడు నీకొడుకు ఘోటకస్యందనసందోవాసమేతం 

బుగా నక్కారవునకుం కోడ్చడియె ళరునియు( దనబలంబునుం దానును 

నాతనిం గూడుకొనియె ోనవ్విధంబునం బలువు రొక్కనివె 6 గవిసీనం 

గని ధృష్టద్యుమ్నుండు భూరినై న్యసమేతుం డ్రై చారల నెదుర్కొతినం 
బోరు ఘోరం బయ్య నట్టియెడ. 

. సోమదత్తుండు తొమ్మిది సునిశిళాథన్త; 
ముల శిని|పభు నేసిన నలిగి 'యత(డు 

నతని *నన్నియమ్ములన మూర్చితునిం జేయ 

రథము దొలంగంగ. దోళి సారథి కిగలంగి. 

* కని (దోణాత్మజు. డేచి సాత్యకిభూజాగర్వంబు "మాన్సింతు( బొ 

మ్మని !ీపో. బో నడుమకా ఘటోత్కచుడు ఘోశరాకారదై త్య వజం 
బును దానుం బటుభంగి. దాంకటయు నీపు తుండుం గ రుండు( ద 

క్కిన-వారుక౯ా కివెు వానితోడియనికిం * గడించి రుర్వీశ్వరా. 

4, బొత్తిన _ పెక్కు. (పతులు. ర, వుని జంపుట = ఐ క.ణ. బ. 6. నొప్పెడు 
నట్లు - కొన్ని [ప్రతులు 7, సౌభదుని _ఉ ఒ ఠ. వ. ఇచ్చట మూలమున 
శలుండనియే యున్నది. “వాతో భూరి శవా Jo _న్హవవు[త్రో మవోరథః | శల శ్ర్రైవ 
మవోరాజ (భాశృవ్యసనకర్శ్మితః - 156-15 . చిత్రశాలా|ప్రతి. చావొప్పదని = 
కొన్ని (వతులు. 9. విది. కొన్ని [వతులు. 10. కట్లయి = కొన్ని (పతులు. 11. నివ్వీ- 

కన్ని (ప్రతులు. 12. నినంబోరు = పెక్కు ప్రతులు. 

1. యాత డతని _ పెక్కు (పతులు. 2. ఐదిసాయకముల మూర్చి _ స. పెక్కు 
(పతులు లి. గడం (ఇ) గి కొన్ని (ప్రతులు. 

1. మానింతు - అ. అ. క. ర్వు శ; మాయింతు 2. వ.గ. న. వ. 

2. గ: పోబో గని యాథటో _ వ; పోపో నడుమన్ -న, శ. మ. లీ. చెజవారి 

తోడి _ స; దగ వాని తోడి - ర; వెరగందికుంది- న. 4. గేడీంచి - పెక్కు 
[పతులు 
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వ. అట్లు సంధఛ్యాసమయసంవ ర్థితబలుం డగు నప్పూర్వగీర్వాణునికో_ల్తల 
కోర్వక 'మేటిమగ లెల్దం "దొలంగిన. 

క, గురునుతుం డొక గ్రారుండును సు 

స్టిరు. డై తద్చాణ!నిహాతి. చెరలక యతిని 
° ష్టురినారాచంబులు కిపది 

యురమున *నాటింప చానవో త్రము డలుకన్ . 

క, వడి జ|కంబున వై_చిన 

నడుమన గురునందనుండు నజశిం బుణ్యం 

_బెడలిన నరుసంకల్నము 

వడువున నది వమ్ము గాగ 2వసుధాధీశా. 

= అంజానోనడ్శుంం ఢళంతామతో యుధంబు సేనీ చచ్చుట. ౫ 
@ి @ 

సం. 718144 

వ, అప్పు డద్దనుజునితనయుం డంజనపర్వుం డశ్వజ్ఞామం దలపడి బలుతూపులం 

బొదివిన 'జెదరక యతం డయ్యసురిివీరునివిల్లు [దుంచి విరథుం "జేయు 

టయు వాండు కరవాలంబు కిగొనినం దునిమె గద వై చిన దుమురు సేసె 
నింగి శెగసి *మోంగుచుం బాపాణవర్ష ౦బు ర్గ్గురియ నదియును వారించి 

యమ్మాయావిమేన మేఘంబున గిజికొను తరణికిరణంబులం [గేణిసేయు 

పటుజాణంబుల నిగిడించె మగిడి ఊయమొండురథంబున "నరుబెంచిీన( దల 
(డెంశె నిట్లు గురుపుతురీడు వానిం బరిమారి పేర్చి పొండవీబలంబులం 

1. గలంగిన - ఏ. ఖ. క 

1. వాతికిదెర - ఇ. ర్క; వితతీదెర _ ద. వ. ఏఓ, తరణాణంబులు = ఈ, లె. వడిం 

కొన్ని (పతులు. 4. నాటుటయు దాన ర్లు. 

1. సుతుడు దాని నరశె _ ఈ. 2. వనుధం గూలెన్ ౬ మ. 

1. బదరి _- పెక్కు (ప్తతులు. శి: వరుని _ పెక్కు (పతులు; వల్లి భు - కొన్ని (పతులు. 

రి. వైచినం -ల. *4. పొంగుచుం ౨ ఓ. క. గురిసిన - పెక్కు వక్రులు; గురి 
యించి వనై_న్యంబు సమయింపం దొడం౦గిన నమ్మాయావి = ఏ. 6. మగుడి = సెక్కు. 

(పతులు, 7. కరుదెంచి _ పెక్కు (పతులు. 5, న వానితల ద. 9. డయ్య 

సుర కుమారుం -ట. వ. 10. చైంన్యంబు సమయింపదొడం = పెక్కు (పతులు, 
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బరిమార్చం దొడంగినం జని కడంగి హిొడించానందనుండు నిలు నిలు 

నాజారిం బడి కీయందుంబో వచ్చు ననవుడు నారథికుం డతని 1కినవలోకించి. 

. వలదు "రన్న పిన్నవా:డవు దండి నే 

నకట నిన్ను జూచి కియులుగ్గ రాదు 

చిన(గు మొరులతోడ ననవుడు. బు|తీళో 

కాభితప్తుం డైన యత(డు *గనలి, 

. ఎక్కొడి తండివి నీ వే 

నక్క్కౌంచేయులకు. గొడుక నై పగతురపే 

రుక్కు సహింతునె తనయుం 

(గక్కించెద నిపుడ పట్టి కండలు దిందున్. 

అని "పలికి యిరుసులంతలు 

సునిసిత జాణమ్ము లేయుచుం దణిమిన (దో 

ణునికొడుకు వాని నన్ని టి 

దునుమ నసురమాయం బెటిగి ీదుర్దాంతగ తిన్ ం 

క, గిరి యొ పఆఅశేర నళని 

శా 

శరమును మేఘత్య మొంది సాయక వృష్టిం 

గురిసినC బవనా(స్త్రంబును 

బరువడి నిగిడించి *గురునిపట్టి 'దెర ల్బెన్. 

11. గని - చెక్కు (పతులలో లేదు. గని కడంగి - కొన్ని |వతులలో లేదు. 
12. తెందు - కొన్ని |వతులు. !8. నాలోకించి _ వెక్కు [పతులు. 

1. రోరి_న.య; వలదు ఇ. ఓ. లి. యలుక రాదు - ర. ల. న. వా. పెక్కు 

ప్రతులు. ల. శోకాగ్ని _ ద. వ. క. నలిగి _ కొన్ని (పతులు, 

[. వినుచే= వ. క్ “ 9 

1. పలుకుచు దానవపతి _ వీ, స. దుర్వారగతిన్ _ జొ; దుర్వారుం డె= న. 

1. దోణువట్టి - కొన్ని పతులు. 
Cal 
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. ఇ ట్లసురబలంబు నశ్వశ్ఞామ సించి చెండాడం బాండవ 

[దోజపర్వము _ పంచమాశ్వాసము ర్] 

. డింబు. డల్లి యు గాక్ళతి గవిసిన దనుజగణంబు మాతంగతురగ 

రథనివవాంబుతో రారాజుమొన లెల్ల నొక్కెత్తుగా6 |జేల్చి యురవడింప 
నన్న రనాథుండు *విన్నంబోయిన గురుతనయుండు నీకు నీయనికి నేమి 
పని నీవు *సంభమింసకుము దానవుల నక్కడిమానవులను  వేల్మిడి నీడంతు 

, ననిన సంతసిల్లి యతడు సౌబలు( జూచి 

పా (దౌణిబాణదారిళాంగు 

లై. ర పాండుసుతులు చేరిగములతోడ 

సత్వరముగ నంగి జయము గొనుము, 
ణి 

. అని యవ్వలను సూపి కృపకృత వర్మకర్ణ వృష సేనులను దుశ్శాసన పముఖు 

లై నకొందలు దమ్ములను నిరూపించి వీరును నీవును గూడుకొని కవియుం 

డని పనిచిన నతండును బింకంబుతోడం బోయె నశ్వశ్ఞామభీమనందనుల 

1సం్యగామంబు ఖీమం బయ్యె నట్టియెడ నాఘటోత్కచుండు. 

. పటుజాణావాతి (దౌణియంగము చలింపం జేసీ తచ్చాప ము 

తృట వేగంజునం దుంచినం గినిసి యాతం డొండువి ల్లైత్తి యు 

దృటబాహాబలశౌర్యముల్ నెజవె నాదై_త్యుండు నైన్యంబు నొ 

చ్చుటయుం జచ్చాటయుకా మహీపతికి మెచ్చుం (వీతియుం జేయఃగన్. 

*ఒలంబులు దర్పం 

బేది మాగ్చెట్ట లేక చూచుచుండ నుద్దండపరా[కముం డగు నాఘటో 

త్కచుండు కీదర్పుంబున 'నెక్కశుక్కటి తలపడి పరిఘంబున వై చినం 

బట్టుకొని యతండు, కదానిన యద్దానవు చె వైచుటయు వాండు 

1. నువ్వెత్తుగా - ఆ. ట. వ. బ. వీ. స. &2 జేర్చి -అ. ఆ. ఇ. ఈ. ఉ. చెక్కు. 
పతులు. 3. చిన్నబోయిన - పెక్కు ప్రతులు. 4. సంళయింపకుము = ఏ, వ, 

5 [దుంతు - కొన్ని [పతులు 6. నడిరి- చెక్కు. (ప్రతులు, 

lL. పరా|క మంబు - అ. ఆ.టి.ప. ది 6 

క్షే, దున్మినన్ = ద. ప, న. 

1. నై నికులు _ చెక్కు (పతులు. 2. దర్పంబున = పెక్కు ప్రతులలో లేదు, 8. చాన 
నధ్హావవుని వాని చెక్కు. (పతులు, స్ అ 
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శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 
చ 

దొలంగ నుటిీకి |దుపపదనందనన్యందనంబినకుం బోయె నయ్య్యు[గసాధనం 

బతనితురంగసాోరథిరథంబుల రూవడంచిన, 

. ఒక్ళు_తేరిమీ(ద నుండి ధృష్టద్యుమ్న 

కీమసేనమతులు "వినంగి రన్త్ర 

గురుతనూజులీ/(క6 చెరలక యంత ను | 

దామ సేనతోడ థీము6 డడరె 

. అప్పు డశ్వశ్ఞామ నవ్వుచు నమ్మువ్వురం [గొవ్వఅ నేని "భానమాన మార్గ 
లొంబులు నిగిడించిన. 

. భటగా త్రంబుల ఘోటకాంగము.ల కుంభత్కు.భి కాయంబులం 

జటులన్యందన ఖండసంచయమనములకా సం|గామర ంగంబు గ 

ప్పుట చూడకా వెణిగయ్యె నబ్బలములుం భో! కేచి (కమ్మంగ చె 

తుట( చేల్చెం బొరీమార్చి నాత( కిడడరం (దుంచెన్ శేమధించెం గడున్. 

. ఇశేకాజాహిణీబలతయం జాపాదించి యాతప|త 'ళతవత్రంబును జామ 

రమరాళంబును గెళశై_ వాలంబును నాయుధమీనంబును మాంస మేదో 

మ న్త్ిష్కపంకంబును ర _క్షజలోది_క్రంబును నగునదీ పవావాంబి నుత్చా 

దించె నప్పుడు దర్పంబున సురథుండును శ త్రుంజయుండును బతానీకుండును 

"బ్బవ (ధుండును జయానీకుండును జయుఃడును జం|దసేనుండును జండ 

రయంబున గదినీ బాణంబులు వరగించిన నప్పాంచాలకు మారుల నమానుస 

వికమంబున సమయించినం గోపించి కుంతిభోజతనూజు లొక్క-పెట్ట పదు 

మువ్వు ిరతనిం బొదివిన బదుమూండు మేటితూపులం గీటడంచి కెరలి జిము 

చందంబున గర్జిల్లి ఘటోత్కచుం గాలదండంబు( బోని కోలం చేరివె 6 (దెల్లి 

+, ఈ? సం౦ంచితంబుగా రథంబు రూపణంచిన . అ. దొ. ట. 

| భానునమానమార్షణవర్షంబులు = హా, 
ణా 

1. శేచినన్ జేర్చి నెత్తుట - స. 2. మాల్చె - కొన్ని పతులు. శీ. డదయన్ - 
ెక్కా[పతుణు. క, గడున్ను[గుడై - ఉ. ఠా " ణం 

ళ్ 

1. పుండరీకంబులును - ఇ. ద. 2. బృధుండును - శ, వ. "వెక్కు వ్రతులు, మూలము 
నందు వృషధు డనియేయున్నది. “జఘానస వృవ[ధ్రంచ చం[దనేనం చ మారిష” 

7_:వరీ_క్. చిత్రశాలా|ప్రతి. 8. రుదన్ను బొదివిన - పెక్కు |వతులు. . 



6b. 

66. 

87. 

56 

65. 

66. 

8r. 

ఓ. న; బిరుదువాడి _ వా. 

ద్రోణసర్వము _ పంచమాళశార్రాసము 5798 

మూర్చిల్ల నేసిన నోసరిల నయ్యరదంబు దోడన ధృష్టద్యున్నుండు గొని 

హోవుటయుం బొంగి సింగంబుచాడ్సున గర్భిల్సిన నిర్ణరు లగ్గురునందను 

నగ్గించి రంతయుం గనుంగొని. 

ఆ, పాండవా గజుండు పవనాత్శజుని( గూడి 

తీపి సాత్యకియును చాను విసి 

నంత మూర్చ దేటి పాడింది. డొక్కతే 

రనువుగా6ంగ6 జేసికొని కడం. 

ప. తోడన ధావదుంము డును బరవనంబు సేసీనం దత నంటు లోక లజారాం జ్ లా 

"మొగిన 'మొనయుటయును మనమూక(లును సోమద త్తఖాహ్హికపురన్న 
రంబుగా నురవడించిన సందడికయ్యం బయ్యె నందు 2సంజ-చీకటి చూపు 

నకు6 జొరవ యీకున్నను నై నికనికరపివిధాభరణమణికిర ణక లాపంబులు(€ 

జర్మవర్శాళప తీ శేతుకీలితరత్న రశ్శిజాలంబులు నాలోకనంబు నాొపాదించె 

న ట్లిరుచా(గును గలయ జెరసి పోరు నప్పుడు, 

3 జీమసేశునిబేత ఖాప్తావండు నచ్యుఖీ ప 

సం, 7.1828 

క. శినివరుడు సోమదత్తు(డు 
'బెనంగంగ దోడ్సడియె వచ్చి భీముడు గడంకం 

దనమలటిందికి న క్క్కారవు 

ఉఇనీయే యని కీిగ్రుదుల్లాడి యే_డెజ నొంచెన్, 

వ. అట్ట యెడ, 

1. గవిసి రంత - “సెక్కు తాళ పత (పతులు. 

1. గవియుటయు, దరుముటయు, నడరుటయు _ అని పాఠములు. 2. సంబెచీకటి- 

ఉ. ఏ. త; సంధ్యచీకటి - ర, ల, వ్యాకొన్ని ప్రతులు. లి. ఎజేతుకిరిటకీలిత - ఊ. 

ఏ; కేయూరకిరీట = ఒ. అ అ 

1. బేరుదులతోడి యనికి నే జ్తెల నోశ్ళెన్ - శ. వ. సెక్కు. (పతులు. 2. దిరుదులాడి. 
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59. 

90. 

91. 

లబ, 

89. 

90. 

91. 

92, 

1, . తల్ళోవయ్య లై న నిష్టుర 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
నా 

. అనలిఖ వోనినారస 

మున సాత్యకి 1చుయునెడను ముద్గరమున ర్చి 

మునికొడుకు వై చె రెంటం 

దనువున నొవ్వడరి సోమదత్తుడు ఫోలన్, 

. తనయుడు మూర్భవోయిన నుద|గత జాహ్లికుం డచ్యు తానుజ 
నిని దలపడ్డ నాతనికి మించి వృకోదరు( డన్న కేం|దు నే 
సిన నత డు[గళ క్రి *ివయిచె౯ మెయి నాటుడు సోలి యంతలో 
నన 'తెలివొంది ముద్గరమునం బవనాత్మజు( జేచి వై చినన్. 

కులీళవహాతిం బగిలి కూలుకులపర్వతముం 

దలపించుచు€ గురువృద్దుం 

డిల( గూలెం | బతిబలంబు లే పారంగన్. 

. అయ్యవసరంబున 1దశరథసుతసన్ని భం బగుభవత్కుమారదశకం ఖా కమ్మీ 
రవై రిం బొదువుటయు దళనిళిత బాణంబులం (వాణంబులు గానియె. 

గర్హానుజుం డగుకీవృకరథుండు గడంగి వచ్చినం బొరివుచ్చె ఫౌబలసోదరులు 

సన్ని రువును బరవసనంబునేసినం బడ చేసె నిట్లు పటుపరా।క్ర మంబునం బేర్చిన 

ఫీమసేనుమీ(ద శూరసేనవసాతి మాళవ|తిగ_ర్హిజాహ్లిక | పముఖంబు లగు 
'దేళశంబులబలంబూలు బలువిడిం గవిసినం గని కాంతేయా|గజుండు వై_న్యసం 

1. యేయునపుడు - కొన్ని [పతులు 2. సోమదత్తునిమీద సరిఘ ప్రయోగించిన 

వాడు భీమసేను. డని మూలము. 
ఖా 

1. న్నుని దలపడ్డ =... +ముంచివ్భకో ర. శ, మ. సే. కొన్ని ప్రతులు, అనుజన్మి యను 

రూపము [కొత్తగా తోచుచున్నది. గుణి, ధని -మున్నగు రూపముల వంటిదిగా 

నున్నది 2. మెయిచేకొని _- అ. ఆ, ఓ. జ. స. కొన్ని (పతులు. 

1. వయ్య అయ్యె = చక. టట. ద; (వక్క లైన = వ 2. శావాతి బగిలి ళూలు వ; 

శనినాతి బగిలి _ కొన్ని (పతులు. 
al fF 

1. దళవవనే (ముఖ) సన్నిభం బగు ఊ. ఏ. రు. 2. పృహరథుడు. పృషధరుడుః 
ఖ్ 

పృషసేనుడు - అని పాఠములు. ఇచ్చట మూలమునందు వృకరథుండు అని యే కలదు. 

“తతో వృకరథో నామ (ఖాతా కర్ణస్య విశ్రుతః” 7-157-21 చీతశాలా ప్రతి. 

8, బాహ్లిక - కొన్ని పతులలో లేదూ 4. లురవడిం గవిసిన - కొన్ని (ప్రతులు. 



దోణపసర్వము _ పంచమాశ్వాసము ర్7క్ 

తానసమెతంబుగా నురవడించి భుజాటోవంబు నూపిన నవి మడిసియు( జడి 

సియు జిక్కువడియు నుక్కుమడిగియు వెణంగుపడి చూచుచుండ నాచార్యుని 

దుర|ోధనుండు పురికొల్పిన నతం డుత్సావాదీ సుం డై యాధర్మతనయు. 

చా(కి చాయవ్యయామ్య వారుణాగ్నేయశ్వా ఫ్ర సావిత్రంబు లగు సాయ 

= కంబులు వరుస నేయ నయ్ల్యెయ్యన్ర్రంబుల నవ్విభుండు "| పత్య(న్ర్రంబుల 

వారించిన నతం డైం|చ్యాస్త్రంబున నిజ[పశిజ్ఞ్స నెఅపం జూచిన నదియు నట్ల 

యడంగుటయుం గోపించి సకలభూతభయంకరం బగు |బవ్మో(స్త్రంబు 

పయోగించిన నమ్నహీవతియు నమ్శవానీయా( న్త్రంబునన నమయించె ( @ @ పై 
నంత ధృష్టద్యుమ్ను ౦ డని కడ్డపడిన నారథికుతోడి "యనికిం | గీడించి కుంభ 
సెంభవుండు. 

99. చ. [దుపదులి సేన వె నడం *తోలినం జూచి వృకోదరుండు బే 
వపతిసుతుండు.( దాంకి యనివారణ నగ్గురు నొంవ సేచియు 

(గపువడి మాత్స్య కేకయముఖం బగు పాండవనై న్య మొక్క-వె 

ట్ట పరగి నీబలంబులకడంక యడంచి మదించి ేర్చినన్. 

94. వ. కనుంగొని కౌర వేశ్వరుండు కర్టుని కి ట్లనియె. 

05. క. పాండవపాంచాలాదులు 

గండుమిగిలి బెట్టు దజఖుమ(6 గొరవబల ముం 

> డొండ కలం7ాడు నీదగు 

దండితనము నూపీ కావందగుతఅి వచ్చెన్ . 

96, వ. ఆనవుడు. 
? 

0, శా. చంపం జాలుదు నేనొకండన భుజాళ కి కా నరుకా వెండి మ 

ర్చింపం జుల్కన భఖీమముఖ్యుల భవ ్తేజంబు రాజ్యంబు( కా 

5." ప్రత్య(న్ర్రంబుల-వెక్కు [ప్రతులలో లేదు. 6. మాన్చె, వారించె _- అని పాఠములు. 

7. పోరికి - కొన్ని (ప్రతులు. ౪ 

98. 1. వైకడరి -వ. 2. తోచిన - ఘ.డ.వ. క. గతి మొత్స్య - శవ. కొన్ని 
(పతులు, 

9, 1. నది నీదండితనము - ఖ. చ. వ. శ మనూ. 
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100. వ. 

101. క, 

102. క. 

108. చ, 

97. 

99. 

101. 

108. 

ట్రమదాం భధ మహాభారతము 

లింపం బూనిన మేను గల్లంగ రిపు ల్ఫింభింతు రే చూడు నా. 

శెంపుంజెంపు!ను నంచు! గర్జుండు మహోదిర్హాకృతిం బొల్చినన్. 

ఎని కపొచా ద్యూండు గడ్డ యవొలంబించుఖి = 

సం '?_11019 

. కనుంగొని గృపాచార్యుం డలంతినవ్వుతో నతని కి ట్లనియె. 

అగు నగు మేలుమేలు మనుజాధిపు-డు౯ మహి యేలుమాటల 

న్మగ(టిమి యిమ్మెయిక౯ నెఅపినం 'జెడు( జబాండుతనూజకోటియుం 

దగు మును ఘోషయా।[తను బదంపడి గో[గవాణంబు నందు! జే 

రు గొనిన నీకు ని ట్లనుట “క్రొవ్వులు దక్కుము సాలు నిన్నియున్. 

అని వెండీయు. 

నిన్నును జాండుతనూజుల 

నెన్నండును బోరం జూచి యెటు6గని వారిం 

గన్నట్లు *వలుక చేటికి 

"నిన్ని సెనంటిరజ్ఞు లనికి నివి దోడ్పడు నే. 

కీడికి మును మన మందలు 

నోడు "బలుయగు దన్న లును ఘటోత్కచుడు దగం 

దోడుపడ బంధుకృపతులు. 

గూడి నడవ మనకు 7ెలుపుగొన నెట్టు లగున్. 

అనవుడు గర్డుం డిట్లులను నాడినయంతయు. జేయ. జాలుబం 

టున శటులన్న 'జేమగు6 గడుం జెలుచకా మును (మోసి కాదె దృ 

తా 

1. నటంచు _ కొన్ని (పతులు. 
త్ ణా 

1. (క్రొవ్విన పలుకులు సాలు = వీ; కొవ్వులు పల్కకు' సాలు _ కొన్ని (పతులు. 

1. వలుకు 'దెటికి - కొన్ని |ప్రతులు. 2, నెన్నగ నీరజ్జు అనికి _ వ+వీ. న. 

l, డిట్టు లను = ఆ. ఐ. జ. దడి ట్రనియె = వా. కొన్ని [వతులు. 
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షి నిగుడంజీయు నంబుదము 'సెల్లదు సిసలు కింతవట్టు నై. 

పన తగునింక 'నేనమునినః బాజు(డ నాలుక గోయుదుం జుమీ. 

104 వ. అని పళికి మజీియును. 

105. క, నరు నద్దెసం గలవారిని 

గురుబల ముబ్బు “నిడలేబోగడి కొజఅకొఆఅగా6గ౯ా 

గురుని గురుశనయు మదే 

శ్వరునను 'నేమిటికిం గానివారిం క జేయన్. 

106. క. అని మామ బలుకుపలుకులు 

విని యళ్వశ్రామ [కోధవివళుం డయి [గ 

క్కున వాలు వెటికికొని క 
ర్హునికే దెసకుం గవియ భూవరుం జెడసొచ్చెన్. 

107. ఆ. నృపతితోడం గూడి కృపుడును నెడసొచ్చె 

వార లతని బట్టి వలదు రోష 

మడుగవలయు ననిన నుగత నాతండు 

వినగ గర్డుం డిట్టు లని యె గనలి. 

108. క. విడు విడు మాతం డిమ్మెయి 

నడిచిపడ(గ నేల పెచ్టై దవనీశ్వర నీ 

వుడి పెడు తెజగున *నాబిరు 

దుడుగునె నాచేయిదాంకి యుడిగినభంగిన్. 

ణ్శ్ 

109. క. అనుడు. గృపాచాత్యుం డీ 

జ్రనపతికిం గాంగ నేను వై రింీచిన నే 

105. 4. బొగడ గోశె బెపుడుతా - కొన్ని (ప్రతులు; బొగడి గొనకొని యిచటన్ -న; 

బొగ(డ్ఫుకొనె నిప్పుడు - ళ. కొన్ని [వతులు. 2. జేనెన్ _ శ. మ. "వెక్కు వ్రతులు, 

106. 1. మీదం గవీయ = కొన్ని పతులు, ® ॥ ° ॥ 

108. 1.,విడువు విడువు వాడిమ్మెయి = వ. బీ. నాతం డుడుగునె = ల. 

109. 1. చితి చేనుని = ఇ. ఉ. ఊ. ఐ. ర. ల. వా. 



578 శ్రీమదా౦ర్ర మహాభారతము 

మనీ పలికిళేని నీకుం 

క్రని'మ్ెం బొమ్మింక వలదు సంభమ మని యొన్. 

110. వ. అప్పు డక్కురుపతి గురుపుతు నుద్దేశించి, 

111, క. గురుండును నీవును మదే 
శ్వరు(డును గర్జుండు. గృపుండు సౌబలుడు ననుకా 

ధర యేఠింపంగ నున్నా 

రరు మీకుం దగునె *సంగరములో. గలంగన్. 

112. క. తమియింపు మనుడు నత. *ేడురు 

శమ మొందిన గర్జుండుం (బశాంతుం డై ఉ వి 

(కమ కేళి నలుప( "బతినై. 

న్యము చెన మొగ మయ్యె. బటుగుణధ్వని "నెలంగన్. 

118, వ. ఇట్లు గడంగినం (బత్యర్థి పార్గివు లయ్యూధవరు నాలోకించి పాండవులకు. 

అాటిర్లిన యనరంబుల కెల్లను మూలంబు వీండ కాండే వీనిం బొదువుండు 

కేపోనీకు;ండు పడవై వుల డనుచుం దలపడిన నానూతనూనుడు నిజనామాం 
కితంబు లగునారాచంబుల నన్నరవతుల( గరుల నరుల దురంగంబుల నర 

దంబుల రూపుమాపి యేపున( దదీయాంగంబులు రుధిరంబున మునుంగునట్లు 

సేసీనం జూచి సవ్యసాచి సాయకజాలంబులు కినిగిడించుచుం గవిసిన నతండు 

మూ(డుమార్గణంబుీలు దన తనువునం జొనుపుటయుం గినిసి యక్కరీటి 
ముప్పదిశరంబుల నొప్పించి భుజశిఖరంబున బలునారసంబులు నా6టించినం 

జేశివిల్లు వడియెం బడుటకుం దలంకక యక్కర్జ్ణుం డాతణంబ విల్లువుచ్చు 
కొని “వివ్వచ్చుండు “వెడంగువడు నట్టి _ వేగంటిన వివిధవిశిఖంబులు 
నిగిడించిన, 

oO 

_ 2. జనియెం బొ మ్మేల రిత్త జగడము మనకున్ _ న. య. 

111, . క్షే, సం భమంబున జం డ్, ఠ, - న 

112, 1. డుపళము మొంది - ఇ. ఓ. ఘటళ. షు 7 ౧ ల 

7 పోనీక పడ వై వుడు - వీ శ, ష్య పొదివి వడవై వుడు - ర, 2. గవియించుచు -. 
చక్కు [వతులు. లే. అతనితనువున = _ పెక్కు (పతులు, 4, వెరగుపడునట్టి - కొన్ని 

(పతులు, + - 
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114, మ. కడక న్నెజ్జనిచెల్వు. చాల్బ నతం డు|గ్రస్ఫూ రి విల్ [దుంచి యె 

క్కుడు వేగంబున నూతుమ స్తకముతో( గూడం దురంగాంగముల్ 

గడిశకండంబులు సేసి యారథికు మై గాండంగ బెక్కమ్ము లే 

, యుడు నొవ్వారినం బాజీ యెక్కెం గృవుతే రుర్విశ నిర్గజ్ఞం డై. 

115. వ. ఇవ్విధంబున రాధెయుం డోడి పాణీన శనీడంబోవు మనసై నికులం గనుం 

గొని కురువిభుండు. 

116. క. నిలువుండు వెజ పేటికి నేం 

" గలుగ6ంగ గాండీవిం దక్కు(గలపాండవులకా 

గాలిచెద నిదె చూడుండు నా 

యలవు( జలము ననుచు 'నడశె నన్నరుమీందన్. 

117. వ, అప్పుడు కృపాచార్యుం డా చార్యనందనున క్రి ట్లనియె. 

118. చ. శలభము వహ్నిమీ:ద6 జనుచందము గాదె నృపాలు( డర్ద్జునుం 

దలపడ( బోక యాతని శిత[పదరంబులశారి కగ్గ మై 

1మెలసినం గావ(గా వళమె యీతని నీవును నేను నుండి మొ 
8 క్కలమున( బోవనీ( దగదు *గమ్మన 'నెల్టుము నిల్పు మవ్విభన్. 

119. క. అనుటయు గుకునందను. డ 

మ్మనుజాధిపు నెయిది యేను మాన్నెద వీభ 

త్ఫునికడ(ంక యేమి మూండినం 

జనియెదు తలకడిచి సావాసీ[క్రియ ననుడున్. 

114. 1. ఖండంబులు = శ, వ. "పెక్కు [పతులు, 

115. 1, తలగ _ ఉ. ఠ. వా. 

116... 1. నడరె నన్నరు మీదన్ శికొన్ని ఫ్రతులు . ం 

110. 1. యలనిన ....యాతని - ఆ లి. ఉ. ఊ, ల. కొన్ని [వీతులు. ర్ (గక్కున లు 

కొన్ని (పతులు. | 7 

119. 1. కడిమి _ జొ. 2. (క్రియ కనుణున్ - చెక్కు. ప్రతులు. 
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120. =, 

121. క. 

122. వ, 

128. క, 

124. &, 

125. వ, 

126, శే. 

120. 

128. 

124, 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

గురుడు పాండవులకు గూర్చు నీవును దాని 

సెటి(గి బవరమున నుపేక సేయు 

దది మదియభాగ్యహీనత గాక నీ 

వేచికేని నెవ్వ దురు సెపుమ. 

పలువురుబంధులు నాకై 

భా౭సిరి మీ రింకC బాండుపు తుల దెస రా 

వలవదు పాంచాలాదుల 

వలన నిలిచి గెలువు డేను వారల దీ రన్. 

అవిన విని యళ్వశ్రామ భూమిళ్వరున కిట్లనియె. 
® ళం 

గురునకు నాకును జాండవు 

లరయ గం గూరిమికిం వాత మగుదుర యెనలా 

దురమునఈ జుట్టరీకం బను 

గరు సిడికొను కేల కలుగు గెరవనాథా. 

"వెక్కురణంబులం గనియుం బెనయు నమ్మవు నన్ను *మర్గురుం 
దక్కినవాకు మేము విను చాపము (పాణము లోవినట్లు చే 

రుక్కున( బోర డై వతి యున్నటు లుండెడ (గాక పాండవుల్ 

మిక్కిలి వారు నీతలంపు మే 7లువ౯ా వళమే మహీళ్వరా. 

మా కిరువురకుం దోడు కృ పకర్ష్మశృ్ళతవర్మమదపతులు గల శిట్లును 

డవనై న్యంబు సమయింతు మూజడు మని వెండియు. 

మమ్ము కాదు నీ వెవ్వరి నమ్మ వెట్లు 

నమ్మకున్నను నే మగు నర వ రేణ్య 

(పతిబలంబులలో నికి బసులనడుము' 

సొచ్చుపులివో లె. జొచ్చెదం జూడు నన్ను, 
ణ్ 

1.౧టిది మదీయ ఎ చెక్కు (పతులు. 

l. జాతు లగుదుర = కొన్ని (పతులు. 

- క్షే నగ్గురుం = కొన్ని పతులు. ల 

శాం 
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197. వ. నీ" చెప్పినపాంచాలురం బజి పెద దక్కినబలంబులం గలంచెదం గొంత 

యులు దారొ-నినను మార్కొని నిలువరించెద నని పలికి తలకడచి నడచె 

నప్పుడు గడంగిన *కవ్వడికి మించి పాంచాల కేకయ పభృతిసేన లొక్క 

ఇ "పెట్ట కవియుటయు నా జెట్టివిరుదు వివిధ విశిఖపరంపరలు వరగించినళా బడలు 

వడియును బలుచెసలం ఖాణీయు నబ్బలంబులు వికలంబు లైన బదుండు 

రాజులు నిలునిలు మనుచు బకవసంబు సేసిన కివారల జమునివళంబు సేసి 

యేచినయయ్యాచార్యసుతుం జూచి *రోషావిష్టుం డై ధృష్టద్యుమ్నుండు 

చాఃకి నీవు గొందణి నిర్జించితి నని దుర్ణయత్వం జేక్కించుకొనకు మేను 

జుమ్ము వచ్చినవా'డ ననుటయు నతడు నిన్న కాదె వెదకెద మద్చ్చాణం 

బులకు (తాణంజు లిత్తుగా కనవుడు నప్వాంచలవరుం డతని నుపలతించి. 

128. క. మీతం డికి నె మృత్యువ 

నై తోంచినవాండడ నగుట య ట్లుండె నినుం 

జాత మట "సనక డగ్గలు 

మా తలంకక వలదు రి త్రమాటలు మనకున్, 

129. వ. అనిమెన ట్లయ్యిరువురు నొండొరులం బరుశంబులు వలుకుచుం బలుదెణఅం 

గుల మెలుంగుటమ్ముల శే టాీ!డి రటి యెడ. 
య ఖు 

180. మ. ధనువు "గేతువు. (దుంచి సారథనీ రథ్య(వాతముం గూల్చి యే 

127. 

129. 

129. 

180. 

1. డుచున్నటి నమయంబున = ఉ. ఠ. 
ర లు 

బి. €,. రేం 

పునం బాంచాలతనూజు వెలొడుగు సొంపున్ “వమ్ము గావించి యా 

తనిపార్శషంబుల యఘోభవీరళతముం దన్మాన్యులకా మువ్వురం 

దునిమెన్ [దోణసుత్తుండు రాజు వెగడళా దోర్షర్వమర్వారుం డ్రై. 

1. మార్కొనిన నే నెదుర్కొని నిలువ - వ. 2. వడముడికి మించి - ఇ. ణ. త. 

ర నగ్గురునుతుం కు వారిం బడచేసి - ఐ. ఉ. లోపోద్దీపితుం డలు _ ఓ, 

"1. యిట్లు డగ్గరుమ్వా- కొన్నీ [పతులు ం 

1. వమ్ముగావించి - వీ. స; జింపి = వా. కొన్ని (పతులు; బెంపు (జింపి) మాయించి = 
ష్య తి ళ్ 



క్రరి2 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

181. వ, ఇవ్విధంబున వై రివధం జాపాదించి సింహ నాదంబు సేసిన యశ్వ శామక E 

దుర నిలువ లేక పొండవపాంచాలనై_నికులు 'నెల్లాచెద నైనం "గని ధర్మః 

సమీరనూనులు సనై న్యంబుగా నతనిం బొదివినం గురుపతియును గురు 

సమేతుం డయి సేనలతోడ నడరినన్ బలుకయ్యం బయ్య” నప్పుడు విజ 

యుండును మన] పజమీందం గవినె నాసమయంబున నంబఫ్థశిబివంగాది దేశం 

బులబలంబులు భఖీమసేను చేత (మె నాసమయంబున మగధమ।దీీవంగాంబ 

మోది దేళశంబులబలంబుల సవ్యసాచి సమయించినం గని కినిసి (దోణుర్లిడు 

వాయవ్య బాణంబున. "గౌంతేయులి మొనల జొళక్కాకులచందంబునం 

దూలం జేసిన. 
ట్ 

= నోమదొతుండు సొత్యూతీతో యుద్దొంబు నేనీ భచ్భుట = 
యో ౧ 

సం. 7.180612 

182. క, అలిగి నరుండు ఖీము.డు నిరు 

. గెల(కుల నయ్య,స్త్రగురుని( గిట్టి శరెఘం 

బుల 'దేల్చిన మగుడ ననికి 

దలకొని వడి నురవడించెం దశై ఎన్యంబుల్ ॥ 

188. తే. అధిపతియు నన్ర్రుగుంరుడు బేరగ్గలికలం 

దటుమ( జతురంగములు.6 జేర్చి యుజక వారి 

మొనలతోం చాంకి గాండీవము క్రవిశిఖ 

కిఖల వేడిమి *1కోటటి చెదరి పటుచె, 
mm 

184. వ. అట్టియెడ సోమదత్తుండు సమరోల్లాసంబునం చాండవనై నికుల నిలునిలు 

మని యదల్బుచు శనిల్చినం గనుంగొని సాత్యకి యతనితోడం దలసడినం 
దత్సం[గామంబు భీమం బయ్య నందు. 

ళ్ 

181. 1. దరమి- చెక్కు (ప్రతులు. 2. [ప్రముఖానీకంబులు = కొన్ని (పతులు. 8. బలంబుల( 

ఫీ శమ స్ప. కొన్ని పతులు, ' 

188. 1.కోర్వక - ఓ. భవ; కోటరి _ ఒ. శ. మన. 

184... 1 నడరం గని - వీ. / 



185. సీ 

186. క, 

187. ఉ, 

155. క, 

189. వ, 

185. 

187. 

188. 
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సాత్యకివి ల్లర్థచం[దజబాణంబున నజికీ యాజాహ్లికనందనుండు 

ముప్ప దేనమ్ముల నొప్పింప నత డొండువిలు గొని యాతని నలుంగుటమ్ము 

లై ందింట నేసి మహారజతధ్వంజం బిలం గూర్చి ధనువు సెక్కులుగ( జేసె 

జిల్తునవ్వుతో 'నాత( డుటక వేటొకవింట చే ట్రాడంగా ఫీము జేసె 

శినపుడు 

దాడి మీతం|డి చె ఘటోత్కచుండు వైచె! 

బరిఘమును నది దునిమె నక్కురువరేణ్యుC 

డపుడు వాయసారథుల జంపి యతనీ*ీయునుయి 

గొనియె బలునారసమున నాళినివరుండు. 

మారుతి యిమ్మెయి నక్కు_రు 

వీరునిం జంపించి మోము వికసీల్ల (గం దాం 

బో డు 'నెప్పటిమునుము మ 

హీరమణులమీంద6 దణిమె నిథభపురనాథా, 

చచ్చినసోమదత్తు( గని సాత్యకిషె మనవారు |గమ్మినం 

జెచ్చెర ధర్మజుం డతని6 చేకొని" చారల( దూల. దోలుడుకా 

వచ్చి గురుండు విల్ నటికి వై చి సిడంబును డొల్లం చేసి మే 

నుచ్చి చనంగ నేయ నత( డుద్భటరోషమహోగీమూర్తి యె. 

"వేజటొకవిలు గొని యెమ్ముల 

1గీఅ మెటుగునారనములు గిజికొలిపిన నో 

టాలీ మెయిం (గొన్నెత్తురు 

వాటు నత(డు చేరి మీందం బడి మూర్చిల్లెన్ . 

కొండొక సేపునకు సేద దేజి యక్కుంభనంభవుండు వి ఇంభించి వాయు 
దైవత్యం బగుళశరం బేయుటయు నాభూవిభుండు ద ఎతాకం బగుసా 
యకంబున శమియింపం జేసి వెళ్లేసినం గని కృష్ణుం నికి ట్రనియె. 

1. వేయ నుర(అ)క -, వెక్కు (ప్రతులు. లి చెడవుదాకి = ఆ. ఇ. ఓ. జ, డం త. 

బదిట - ణ. లీ. యనువు గొనియె - సీ, జ. ఈ. ద. 

1. చిత్తుడై ఎగ - 
1. గీరి = కొన్ని (ప్రతులు. 
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140. క. 

141. క, 

142. వ, 

140, 

142. 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

నిను బట్ట? గుంథజుండు (ప 

తినసేయు “బలుంగు దతని( చేకువ సెడి మా 

ర్కొనం దగదు నీకు ఖీముం 

డని సేయు! మొగమునం బొదువు మక్కురుసేనన్. 

ఇతని వధియించుటకు జనియించె నివ్వ. 

డతండ యీతనితోడ6 బోరాడు. గాక 
యనుడు నొకి;,.ంత యూహించి యాన్ఫ పాలు 

డరిగె దోణుండు [దుపదునై న్యమున కడరె. 

ఇట్టు సని యుధిష్టిరుండు దనతమ్మునకు. బెను బా పయ్య నయ్యనిలసు 

తుండును సాత్యకియు ధృష్ట్రద్యూమ్నుండును బరవసంబు సేసినం గృపకర్ణ 
కలశభవులు గడంగి రయ్యుభయనై నికో_త్తములు సంరంభంబునం 'బేర్చిన 
నై న్యద్వయంబును రయంబునం గలయః౯ బెరసినం *బెందూళి యెొగసి 
తలితో: గవియు దెంచితమం బునకుం దోడుపడి చూడ్కులు నిగుడనీకున్నను 
దమకంబునం దమతమ పేళ్లు విరుదులు నుగడించుచు నగ్గలిక సొంపునను 

సన్నల న. ద్దేశంబుల నచెపని లైన పీఠులు వోరుచుండ నంధకారం బరిసాం|దం 

బె చిక్కువజిచె నట్ట్యెడ *లిట్టడరి పాండవు లుద్దండ జావోసంపదలు 

సూపిన చేపరి కౌరవబలంబులు గలగి చీకాకువడి చీంకటికతంబునం గూడు 

కొనం గానక వపలుచెసల. దొలంగి పొలువలీన నయ్యాచార్యుండు గై ధిర నంటు 

. మెఅయ దుర్యోధనుం గూర్చుకొని యుద్దామసామర్థ్యంబున నకలచతురం. 
' గంబులం ీబూ(చున ట్లొనర్చి యొక్క మోవారంబుగా నమర్చి యంద[గ 
భాగంబునం చాను నిలిచి యిరుగలంకుల నళ్వక్రామసౌబలుల 'నునిచి నడు. 
కొన శల్యు నిలిపి యన్న ేందుండు చెన్ను దన్ని నిలుచునట్లు సేసె నను. 
టయు ధృతరాష్ట్రుండు నంజయునితో ని _కెటంగునం బన్ని బహులతిమి 

రంబున సమరం ట్లు సేసి రని యడిగిన నతం డతని కి టను నాసమయం 

బున నక్కు రుళ్తూపాలుండు దమకాలుబలంబుల వెల్ల నాయుధంబిలు వెట్టి 

దివియలు పట్ల "ని యోగించిన. 

1. ముఖమున - చెక్కు. (ప్రతులు. 

1. (బావైయుండె - కొన్ని (ప్రతులు. ఈ 'చెంధ్లూళి = "పెక్కు తాళపత్ర ప్రతులు, 
కొ సంతమసంబు' _ కొన్ని (పతులు. శీ. బెట్టడరి _ కొన్ని (ప్రతులు. ర. గూడు 
న ట్లొనర్చి = క. మ. "వెక్కు [వతులు, 6. నిలిపి - కొన్ని పతులు. ."నియమించిన = 
ఓ, కౌ. 



(14) 
148. క. 

144. వ, 

145. తే. 

144. 
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ము న్నాపని మానునులం 

(గన్నన పతి నంఘటింప(గా6 బనిచిన సం 

పన్నంబుగ నొడం గూర్చిన 

నున్నతకరదీపనికర ముజ్జ్వలితముగన్ . 

చేసికొని యప్ప'దాతివర్గంబులు దివియలు దెచ్చిన నీద్దరణివరుండు రథం 

బున £3ై దును గరికి మూండును దురంగంబున కొండును నియతంబుగా. 
బట్టించి మటియు వాని కెలంకులను గేతనంబులకును దగం బట్టునట్టు సేసి 

వెండియు మోహరంబు ముందటను వార్శ్వంబులను బిలుందను [బథలు 

నిగుడం బొడవుగా నెత్తి వట్టం బనిచిన నవ్వెలుంగు నింగికి నేలకుం జాలి 

పొలిచె నట్టియెడ మణిభూషణంబులను రత్న కేతనంబులను ఏవిధాయుధం 

బులను (బతి పభలు (వజ్వురిల్ల శోఖిల్లి నీనై న్యం బ్ ప్పె నప్పుడు పాండవ 

బలింబునను ీరథంబునకుం బదియును గరి కేడును దురంగంబునకు శకెండును 

గా దత్పకారంబునం గరగదీపిళఠోలోకం జాలోకనీయం బయ్యె నయ్య 

వసరంబున  నయ్యనస్త్రగురుండు మధ్యందినమార్తాండుపగిదిం టబదీ_ప్త 

మూర్తి య వెలుంగ నమ్మనుజపతి యనుజన్ములతో ని ట్లనియె. 

శల్యక ఎత వర్శముఖ యోధసమితి( గూర్చి 

కొని మహోద్యోగమున మీరు కుంభజన్ను 

చెంత కా|దువదాత్మజు( "జేరకుండ 

నాంగు6 డొరు లెల్టవారల నతడు గెలుచు, 

1. లదగన్నరపతి _ కొన్ని [పతులు. 

1. ద్ధరణీవరుండు _ వీ, శ. మ. కొన్ని ప్రతులు. ౨. పదియు ౬ శ. న. పెక్కు 

ప్రతులు, ఇచ్చట వావిళ్ల పాఠమే మూలానుసారముగా నున్నది “రథేరథే పంచవి 
దీపకాన్తు। [వదీపకా స్తత గే [తయ శ్చ॥ [వత్యశ్వ మేక ళ్చ మహో పదీపః | కృళా 

న్తుతై $పాండవైః కార వేయెః ?- 163.16, 17 చితశాలా పతి. భండార్మ్క-రు [(పతియం 

దీ ల్ ములు పాదన్తూచియ్యా దీయ నె నవి. లి. పొండవు లెత్తించిన కర దీపికలనంఖర్థ 

అన్ని తాళ వ పష గెపతులయందును శవ. .(పకులందును విడువబడినది. భండార్మ్యూరు[ప్రతియం 

దిది చెప్పబడినది. “గ జేగ జేః న్నవకృతాః [వదీపా | రఖేరఖే చైవ దళ [పదీపాః ద్వావ 

శ్వపృ మేపరిపార్ట్వతో౬. న్యేధ్వ జేషు చాన్యే, జఘ'నేషు చాన్యే - 1-188- ~=25. 4. నిక 

రంబా లోక = కొన్ని (పతులు, ? © 



కరికి శ్రీమీదా౦థఠ మహాభారతము 
నూ 

=: పొంఢవో కొరవ బీడుల దృోరంద్సోియుద్దము న్ గ 
@ 

సం, 7_.189_ 22 

146. వ, పదంపడి యాధృష్ట్రద్యుమ్నుం బరిమార్చు. గిరీటిం కర్టుండును ఖీమనేనుని 

147. 

146. 

147... 

సీ, 

నేనును గెలుతు మని ప£ికి బలంబులకు. జేయి వీచి కడంగిన నెడిరంనేనయు 

నురవడింప నెన్నండును జూడ వినంబడనియట్టి బవరం బయ్యె. వాండవాగ 

బాండు దనదొరల (దోణుమీ(దం గవియు “ని వనిచి ఈానును దజీమిన 

నమ్మనుజపలిం గృత వర్మయు సాత్యకిని భూరియు నవాదేవు రాధేయుం 

డును వాయుసూను నుయోధనుండును నకులుని శకునియు శిఖండి. 

గృపాచార్యుండును |బితివింధ్యుని దుశ్శాననుండును ఘటోత్కచుని గురు 
పుతుండును శాంచాలవిభు0 వృషసేనుండును మత్స్య రాజును మ(దేశ్వ 

రుండును శతానీకుని. జి త నేనుండుశు నక్తునుని యులంబసుండునుం దలవడి 

రిట్లు గురుని కీనొంవను రతశీంపను బూని మజియు ననేకు లనేకులం 

దార్కొనిరి సోమః నై న్యంబు నమయించు నక్కు౦భథసంభవుని ధృష్టద్యు 

మ్నుండు మారొనియె నట్టయెడ,. 

పాండవా[గజునిచాపము (దుంచెం గృతవర శ్రియత ( డొండువిలు గొని 

యతని నొంచె 

ధనువును దునిమి వా స్తం బుచ్చిపో శకి యడరింప వేజళరాసనంబు 

గొని వాయసూతుల గోఢండమును బొడి సేసి వోర్షిక్యుండు నెలంగి యే నె 

నరనాయకుడు6. గృపాణము గొన్న నఅకెం దోమరము. కీబూనిన 

రూపుమాపి మజువు' 

1. ఇచ్చట యడ్జునునితో తలపడినవాండు అలంబుసుం "డని మూలము. “వీ (పతియం 
దును నిళ్లు యున్నది, ““అర్జునం చ యుధాం [శేష్టమ్ | |ప్రానంతం మవారథమ్ 
అలంబు సో మహారాజ । రాజుసేందోన్యవారయత్ ” ౯165-16. చితశాలా పతి. 

7140-16. భండార్మర్ను పతి. “భం ప్రతిపాదనూ చియందు మాత్రము అలాయుధు 

డని పాఠ” మున్నది. సో రెన్నన్ మహోభారశ నామాన్మోక మణికయందు “అలొయుధుని" 

[వళంస కలదు (వుట. 29) వాలాయుధుండు  జా.- శే. వ. సెక్కు (పతులు. 

బ్ర, నొప్పింపను _ కొన్ని (పతులు, | | i 

1. యాశ్చ _ కొన్ని (పతులు. 2బూన్చిన = కాన్న (పతులు: 



149. ఆ. 

150. వ. 

151. క. 

152. క, 

149. 

150. 

151. 

ద్రోణసక్యము _ నంచ మాశ్వోనము 587 

జణీయలుగ( వేసి తనువున బటజిపె నార 

నంబు లి ట్లమ్మవోబలు చటులప్ [క్ర 
యూ 

మంబు దుస్ఫవా మగుడు నమ్మానవేం[దు( 

డనికిం దొలంగిన గురుబల మలరె నధిప. 

భూరియు తినివరుండు శరా 

సారము లొండొరు౯మీ(ద నరిం బణిపి వడిం 

బోరునెడ భల్లమున నా 

కారవువిలు (దుంచె సత్యకసుతుం డధిపా. 

ఇ 

(తుంచి మెను గాండం దూపులు నీగిడింప 

నాత:: డొండువింట నతని నొంచి 

ధనువు దునుమి( గోప మినుమడి యై శక్తిం 
(దెళ్ల వై చె శినివశేణ్యు. "డతని. 

ఇట్లు సాత్యకిచేతం జచ్చినభూరిం జూచి ఛారచ్వాజపు[త్రుం డతనిపయిం గవి 

యుటయు ఘటోత్కచుండు నిలునిలు మని *యెలుంగునూపి దొడ్డతూపు 

లడరించిన నతం డవి మగిడించి "వెల్రేసిన చేదు వెటిగి న ట్టయ్యఘరవరుండు 

దళవిళిఖంబులు రయంబున నురంబున (గుచ్చిన మూర్చ వచ్చి యమ్మేటి 

జోదు కేతుగండం బవలంవించి. 

ఆలోనన తెలిసి మెటుంగు 

వాలికనారసము దై త్యువతమున వెసం 

గీలించిన నరదమువె * 

పోల్లి *ిపడుుడుం.జేర్న దొఠలఃగ నూతుతు డోలెన్. 

ఫీము(డు6 గుర్నుపతియు శర 

"సోమము లొండొగుల మీంద6 దొరంగించుచును 

న || ° 

1. డతని = చెక్కు. వత్తులు; డధిప - వా, అ = 

l. ఇయదల్సి = బె, 

1. లైదు వశమున. వ. వీ. శ. వ.తొన్ని (క్రత్నులు. 8. న దగ్రథము దొలగ =గ. జ, 
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153, చ, 

154. చ, 

155. వ, 

156. క, 

157. వ. 

153. చ 

158. 

154, 

158. ... 

క్ 

డొ 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
ో 

చ్వామాంభోదపిహితరవి ౯ 

సోములచందమున నొప్పుచుం బోరునెడన్. 

ధనువు సిడంబుం |దుంచి సముద|గత భీముడు మేను నొంపన 

మృ్మనుజవిభుండు వేజొకసమ [గబలం బగుచాప మెత్తి యా . 

యనమేయి6 గాడ విల్ విఖుగునట్టుగ సేసిన నొండువింట న 

య్యనిలజు( జేడునారసము లానృపుగా తమునందుం |గుచ్చుచున్. 

విలు దునుమాడి వెండియును విందులు నా ల్లత( డెత్త నెత్తను 

శ్రలముగం (దుంచి వై. చె గద దత్తురగంబుల నూతుం జావ న 
గ్గల మగుధీతి రాజు దొల(గకా వెన *చాంటుడు. గాన కాతడుం. 

బొలిసెనకా6 దలంచి మది. బొంగి వృకోదరుం డార్చె నార్చినన్, 

మనమూ.కలు నట్లకాం దలంచి వోవోకారంబులతో నాకులతం బొంచె 

నందఠిజనంబులు (పమదంబునం "జెలంగి రకర వేం దుండు వేతొక్క-_ తే 

శెక్కి తోంచినం గని యెల్లవారును డిందుపడిరి కర్ణనవా'చేవులు సముదీ ర్ల 

విక్రమంమి వెలయం బెనంగునప్పుడు. 

అమ్మా! దీసుతు( 'జేపునం 

దొమ్మిదివాలమ్ము లొడల( దూర్చిన నతి'రో 

షమ్మున( గర్హుండు దదం 

గమ్ములు నొప్పించెం దీ వకాండశతమునన్ ఎ 

ఇట్టు సవాబేవుం బొదివి రా ధేయుండు. 

రయమున విల్లు (ద్రుంచినం బరాక్రమమ 'మొండొకవింట6 జేయగా 
వాయముల నూతు€6 ఇంపుటయు నాతండు ఖడ్గము ఇఖీటకంబు ని 

ర్ ఖఫ్రయముగ. బిచ్చుకొన్న బహుబాణములం దునుమాడె నన్యదు 

రయ మగులావునం గడువెనకా గద వై వ నడంచె నవ్వుచున్. 

“శ ళా 
ల్ లి 

టి 

1. జేసిన -,కొన్ని [పళులు. 

1.“విండ్లును = కోన్ని ప్రతులు. 2. జంవ - కొన్ని [వతులు. 8. చాటుట గాన 
డాతడున్ _ కొన్ని పతులు. ” 

1, కోవమ్మున =“ కొన్ని (ప్రతులు. గ 



150. వ, 

మ! 

ద్రోణవర్వము _ సంచమాళ్వానము క్రి 

దానం బెండువడక యప్పాండునంద నుండు, 

ఆని రొర్డు/డు నవాదోథుశి బింటోకోశ్రునం బొడుచుచు ననమానించుట 3౬ 

160. ఆ. 

1681, వ, 

162, క, 

162, 

164, 

నం, 714112 

శ్రి వెవ నిశితచ కంబు నిగిడింప 

వరుస నదియు నిదియు (వయ్య లయ 

దునియ లయ్యు నేల దొరగంగ6 జేసి వె 

ల్తేసి ఇఆరలుటయును నెర్టై నతడు. 

ఇ త్తెజంగునం గర్టుండు గదిసి నిశ్చేష్టితుం డగునవాదేవు నాలోకించి కుంతి 
మాటలు దలంచి యొండు సేయ నొల్లక యల్లన వింటేకోపునం గడుపు 
వొడిచి నవ్వుచు చెక్కు. డ్రైనపగఅ నుక్కునం దలపడకు మల్లవాండె 

నరుండు గురుసేనతోడ విరు దై సెనంగౌడు నతనికడకుం బొ మ్మని పలికి 
పోయె నక్కుమారుండును నట్లు గర్జోనేటులను మాటలను గడు నొచ్చి 
తన బదుకునకు రోయుచుం బోయి వేజొక్కరథం బెక్కె మత్స్యమ  బేశ్వ 
రులు జంథవాసవుల చందంబున సమరంబు సేయుసమయంబున నాళ ల్యుండు. 

హారులను నూతుని( జంపిన 

విరటు(డు పొలివోక వివిధవిశిఖ చయంబుల్ 

గురియ శతానీకుండు శ 

ల్యురథం బ(న్ర్రములం బొదివె ేనుద్దతభంగిన్ . 

ఇట్లు మ తక్భ్య్యానుజుండు దా.కీన, 

ఆతని ( గూల్చి మళేకుం డయ్యరద మెక్కి 

విరటు6 !డడలును గినుకయు. విరి గొనంగ 

1.*దునకలయ్యు = 6. ఈ. ఉ. ఊ. వా. కొన్ని (పతులు, 

1. కొప్పు, కొమ్ము -,అని పాఠములు. ఇ. బోయి [బతుకు మనియె -ఐ. ల, జే నే 

టులను మాటల నొప్పించిన మనంబున = వీ, శ. వ, ° . 

1. నుద్దురథభంగిన్ - చెక్కు. |[పతులు. 

1. డలుకయు గడ(ణుకయు = ఇ. ట్య ఊ. వ, 
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165. వ, 

166. ఉ. 

167, సీ, 

2. వేని = కొన్ని ప్రతులు. 

శ్రీనుదాం(ధ్ర మహాభారతము 

ముళ్ల నాతని నాతండు మూర్చ వోవ 

కేనేయ సారథి దొలగంగ నెగచె రథము. 

ఇప్విధంబున విరటుండు వికలుం డగుటయు నాచక గ్రాటినై న్యంబులు శల్యు 

నురవడికిం గాక ఇరలినం దటిమి ధనంజయుండు నిలువరిం చిన బలాఢ్యుం 

డగు *నలంబునుం డతనిమేన మార్గణంబులు [గుచ్చి పేర్చిన నప్పాంఢన 

మధ్యముండు. 

చాపము గేతువుం దునిమి సారథి నశ్వములన్ వధింీప ను 

త్కోపవికారుం డ్రై యసుర [కూరకృ పాణము గొన్న చేసె ను” 

అర జ ఇ Bae = ఆ ఛై పృథశివీస్థలిం దొర:.గున ట్లలయించి చతుళ్ళతిన్ సమా 

టోపము నూవ నాతడు గడు౯ వెన వాజి భయార్తమూ ర్తి యై. 

నకులనందను(డు నీనందనుతో. బోకునెడ నాశశానీకు( జేచి యతని 

కంకట మంగంబు (గక్కునం వాసి సపోంబడ చేసి విల్లును సిడము6 (దుంప 

దలయకక యొండుకోదండంబు గొని నీదుపుత్తుండు నొంప నా చిత్రనేను 

శరముల కోర్చి తత్తురగంబులను నూతు ధరం గూల్చి వెస 

భవతా త్తం డపుడు. 

"గల(క లేక యతండు శీ[ఘమున నిరువ కా 
చేనుదూపుల నొంచిన నెసకమెనంగం 

వేగనుక 'నాత( జాధనువును దునును నక్కు. 
మారుం డేంగె వోర్చిక్యుని శ్లేరినె 8. 

చా ల. 

1. వెదరిన ౯. కి. శాత్రు [వోణ 5-146 పాదసూచి, క 
1. చినన్ , గోవపళాతు జై _ వీ, శ. వ. కొన్ని (పతులు. , 2. చతుళ్ళిలిముఖాటో 
పము _-వ. కొన్ని (వతులు; కనకచ్చరాననాటోవము = శ. కొన్ని [వతులు. 

1. గలగ కతడును నతవిని శీఘమున _ న. 8, తోమరంబును గోని ధన్వు దునుమ- 
ఊ. ఏ; ధన్వురూపము [క్రుతిహిత్రమ్నగా లేద్దు, 



169. క. 

169. వ. 

170. క, 

శే/1. ఆ. 

172. వం 

168, 

169. 

170. 

171. 
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(ద్రుపదుడు వృషనేనుండును 

నుపమా! నాతీతఘోరయుద్దంబున బా 

ణపరీతశోణీతప్హుత 

వపురుజ్జ్వలు లవై6 కౌరవఉీతినాథా, 

అట్టియెడ నాకర్టుపట్టి చేయి బెట్టిదం బయి వచ్చినం చాంచాలబలంబు నిజ 

పతికిం దలకడచీ యతనిం బొదవి యానైనికోత్తము నంపసోన కోటటీి 

పఅచినం 1 బదీప్ముం డై యతండు మెజసే దుళ్శ్ళాసనుండు ధర్మనందన 

,నందనుండును బోరునెడ నప్పాండుపొత్రుం డతనిఫాలంబున వాలికనార 
నంజులు మూడు నాటించినం (దిశీఖర యుతశ్రే లంబులీల నయ్యువరా 

జొప్పీ యవ్వీఠుం (గూర శరంబులం గప్పి కేతుసాోరధథిర థంబుల( దిల్మపమాణశ 

క లంబులు సేసిన. 

వింఛ్యా[దివో లె నాపతి 

వింధ్యుః డచలితో[గమూ క వెలయ నిలీచి !ద 
'ర్బాంధ్యమకి నడరి దీపా 

వంధ్యా(స్త్రము లక్కుమారవరువె 6 బటు పేన్, 

అడిగి వెడందచాతియమ్మున నాతని 

ధనువు దునియ నేసి తనవునందు 

నిశితవిశిఖచయము నిగిడించె నీకొడు 

కంత దత్సహోదరాళి కదిసీ, 

కయ్యంబు నీయ నందు థఖీమసేననందనుం డగు శుతసోము నరదం బయ్యు 

ధిష్టిరతనయుం . డెక్కి 'యొక్కనముద్దండం బగుకోదండంబు వుచ్చికొని 

భండనంబు సేనె మనవాకు నయ్యువళాజున కడ్డంజు సొచ్చి చెనంగిరి నకు 

1. తీశాతిఘోర - “చెక్కలు ప్రతులు, 2. తావ్లుతీ _ కొన్ని [వతులు. 
ణి ° 

. (వదీవమూరర్తి'యె- వీ. శ. మ అ ° 

గ ర్వాంధ్యమ రథముగ = పెక్కు (పతులు. 

1. గవినె = "పెక్కు (వ్రతులు, 



కరి శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

లుండును కకునియు 1సమానవి[క్రమంబుల సమరంబు సేయునెడ -ఫో 

సొబలులడు. 

178. చ. ఒకబలుతూ పురంబు గొని యుచ్చి చనం గర మల్లి యేయుడు౯ 

నకులుండు మూర్చ వోవుటయు నాదము రోదసి నిండ నాళ్చె న నం 

తకు చెలి వొంది చాపము. బతాకయు6 (దుంచి యతండు సీమజం 

దికి నరసా వొనర్చె ఘునతీ|వసముజ్జ్వల మార్గ ణంబిలన్ . 

174, వ. ఇట్లు గాంధారపతి పడుటయుం దశ్సారథి దేరు దొలంగ( దోలుకొని 

పోయెం గృపాచార్యుతోడ రణక్రీడం జలుపుచుండ శిఖండికోద ండంబి 

విసాకాండంబుగా ఖండించి యతండు శక్తి వై వ నదియును దునిమిన ఘనం 

బగుఖథనువు గొని తోరంపునారనంబున నతనిం డేరిమై సొగయ నేసి యగ 

తముండు గోవంబునం "జంప దలం పెత్తి వెండియు చేయ నిగుడునంతకు 

నదైసయోధులు పలువు రొక్కట నుక్కున నుకువడించిన మనదిక్కు-నై ని 

కులు శారద్వతుం గడచి కడిమి నెలయం బోరిరి మజియు ననేకద్వంద్వ 

యుద్ధంబులు సెల్లుచుండ సంకులసమరం బయ్యె నయ్యవసర ంబున. 

175. సీ. వచి వచి ధృష్టద్యుమ్ను. డా చార్యునురమున వెన నాగబు 'నై_దునారనము లాతం 

డాతని నిరువదేనమ్ముల వొంచి ఏల్ దునిమిన నొండువిల్ గోని యతండు 

మంటలు [గమ్మెడు మహిశ్వాన్ర మేయుడు. గాలంబు గా కిది కలశజన్యకం 

ననుచు నీవారు భయం బంద నేకాద శా(స్ర్రంబు లొక ముష్టి నలవరించి 

కే. యేసి కర్టుండు దునియలు సేసి నడుమ 

వంత గురురాజు యువరాజు నడర గురుసు 

తుండు శకునియు కల్యుండు( దోడుపడిరి - 

వార *ిలేడ్వురతా(కు నవ్వీరుం డోశ్చె. 

మ, కొన్ని (ప్రతులు. 

l. నారనిబు = ఊ. ఏ; తోమరంబు - ణ త... > క్ష 

172, 1. ననమాన విక్రమంబుల = అ. వీ. శ. 

178. 

174, 1, జంపుతలం "వత్తి = కొన్ని (పతులు, 

హ్, 1. పమకూరె- ఊ, ఏ. 2. లేవుర, లార్వుర = అని పాఠములు. 
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176. క, [దుమనసేను( డడరి పటుఖా 

ణము (2ద్దతి( బటిె నూతనంపనువై 6 గో 

పము గదిరి యతండు చానిశళి 

రము గుండలదీ వ్ల మై ధరం బడ నేసే. 

177, వ, ఇట్లు (దుమసేనుండు నచ్చినం బేగ్చెవీకోపంబునం గర్జుకోదండంబు దునిమి 
ధృష్టద్యుమ్నుండు కనజిమిన నొండుబలువింటం 'బెనంగునతనిం గూడుకొని 

కురురాజు మొదలగు 'నేగుకురథికులు వెలు చ నేసి రానమయంబున సాత్యకి 

సమదగతిం గవిసి నిలు నిలు మని యవల్చి రాధేయుం చలవడియె నయ్యి 

"రువుర యుక్కును నొక్కారూపున నక్కజం బై యుండ నట్టియెడ వృష 

సేనుండు వచ్చీ ఇ నేయు నేయుటయు నతండు 'వాలమ్ములు నిగిడించి 

వానిం 'దేరిపయిం ((దెళ్ళి మూర్భిల్లం 'జేసినం బు తళోక పీడితుం డగునూత 

పుత్రం డచ్యుతానుజు నానా(న్తపీడితుం గావఏంచె నంతకుం దెలిసి తనయుం 

డునుం దోడుపడియ న ట్లడరునయ్యిద్దజ 'నాశినివరుండు గినుక యొక్కిన 

యే జ్లెణం జిక్కు వణీచె నప్పుడు గాండీకగుణ 'దేవద త్తమహోరానంబును 

మవో కారంబున వీతెంచిన నయ్యంగరాజు రారాజున కి ట్లనియె. 

ఎ తర్హదుర్యోధనులు దురాలోచన నేన్ సొత్యాతీం దలనణుట == 
సం, 7_116_66 

న్! 

178. క, అదె పార్టుండు దనమునుమున 

కొదవిననేనల( గలంచునులి వత! డితనిం 

గదియంగ 'రాకుండగ మును 

పొదువుద మే సొత్యకిం [బభూతబలముతోన్ . 

179. వ, అ ట్లయిన వీ6 డథిమన్యుపోయినపోకం బోవునది నీకు విజయంబునకు గార 

ణం బగు వీనిం బలువురు సుట్టుముట్టుట యెజింగెనేని వివ్వచ్చుండు వచ్చు 

నతం డెటుంగక్షురిడ నక్కాడ నిలూవరించి పోరం జాలుజల్లిదుల నట పుచ్చ 
అ అ 

176. 1. రరం దొరగించెన్ = ఘ. ఠ. 

177, 1. రోనంబునం = కొన్ని పతులు. * 2. దరమిన = పెక్కు (ప్రతులు. ం 



॥ 
క 

ద్ర్రిక్త శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
జో 

వలయు ననుటయు నమ్మనుజవిభుం డిది లెస్సకర్టం బని శాంధారవతిం 

గనుంగొని నీవు పదివేలేనుంగులు నన్నియరదంబులుం గొని దుశ్శాసన 

సుజబాహుేదుప్పధర్ష ణదుర్విషవులు దోడుగాం |గీడినై నడచి కయ్యంబు 
సేయు మద్దిక్కు.నం దక్కిన పాండవులు నున్నవా రయ్యన్నదము్ములం 

బొదివి గెలువు మనిన నతం డమ్మెయికిం జనియె దదనంతరంబీ. 

— (on ల UX , చేయ గలరథికులును రా 

రెయుడు బలయుతము గాగ. చెప్పచెరల శ్ర 

నేయుపయి! గవిని బహువిధ 

సాయకములు గురిసి రధికసంరంభమునన్. 

181, వ, అతండును గోపొటోపంబున. 

152. క, కళులకరంబులు హయంబుల 

శిరములు రథసం చయంబు చెక్క-లును సమి 

ద్దర( గప్పి (కమ్మజంగ నె 

తురుకులులు వటపి వాని దొలంగం (దోచెన్ | 

188, క, శినివరునద్భుతవి| కమ 

మున *కోర్వక కలంగంబడిన మొన గనుంగాని నీ 

తనయుడు దనయరదము నా 

తనియరదముమీ(ద నత్యుద( గత. కల వెన్. 

154, వ, అయ్యిరువురు నక్కజం బగుకయ్యంబు సేయునెడ నాశౌె నేయుండు. 

155. క. తురగముల నూతు6 జంపిన. 

గురువతి పొలివోక యతని "గురునున నేయం 
గర మలిగి ధనువు దునుముడు 
బరవస మజి యొరుని 'ేరువెకిం బోయిన్. 

న్ om 

a 

179. ~~! దుష్పవా చుర్మర్ణణ = కొన్ని (పతులు. 

53. 1. కోర్వమి - కొన్ని పతులు. 2. దోలెన్ _ ద. వ, 

రక్ 1. గురుసర _ కొన్ని పతులు. , 



శ్శ 

(దరోణపర్వము _ సంచమాశాషసము 5%5 

186. వ, ఇవ్వీధంబున., 

187. శే. పతి ేగలంగ శె నేయు డబ్బలము జాణ 

నిపాతి. దూలించె నక్కడ నీమటంది 

+ యడరి యర్హునుతో విస్మయావవాముగ 

నావావము సేసె దగుినవాయంబు ీక'లిమి. 

188, చ. అతనిసుతుం డులూకు(డు నుద|గతం గృష్షుని మేనం బార్జువె 

లితకరకోటి నించి విలసిల్లంగ సౌబలుసూతుం జంపి యు 

చ్దతి దురగంబులం దునీమి తగ్ధనచాపము (దుంచె నన్నరుం 

డత(డు దనూజుతేరిపయి పే రాత్మ 2 బవ్రింవంగం బోయి వెండియున్. 

189. తే. వాండుం దోడ్సడం గడగి వివ్వచ్చు నేసి 

నత(డు వారలు 'సేడ్సడునట్లు గాంగ 

గడ(క గలయాధవీరులు బడలు వడ(గ 

బలము సెడి పాణం దనవింటీబలువు సూ". 

190. వ ఇట్లు వివ్వచ్చుండు "వీర్చినయానమయంబున ధష్ట్రద్యుమ్నుండు 

191. క. తటీమి గురువింటిగొనయం 

4 బఆిముఆి( దునియంగ నేయ నత. డాతని నే 

రెజు నొండువింట నేసిన 

నుజక తునిమె నాత. డమ్మవో (గళరంబుల్ 

192, వ, వెండియు నాచార్వుం "'జేయుసాయకంబులు (దుంచుచు నంగంబులు 

నొంచుచు మిగిలి 'మార్గణజాలంబుల నైన్యంబు దై_న్యంబు నోందించె 

నట్లు సాత్యకి సవ్యసాచిధృష్టద్యుమ్నులచేతం గలయం గలంగి కౌరవాోనీ 
య A) 

187. 1. గలంచి స, 2. నవాయత కలిమి - వీ. కి. కలిగి = కొన్ని (పతులు. 
అ ర ॥| 

188. 1. కారే జనింపగ ౨వ. 2. చలింపకపోయె = కొన్నిం[పతులు, 

189. 1..నొచ్చెడునటు _ మ. 2 బలము - కొన్ని (పతులు. 

192. 1. నీకంబులు కాందిశీకంబు అగుఓ౦యు - కొన్ని (ప్రతులు. 
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198. మ, 

104. వం 

195. క. 

196, 

197. వ. 

శ 
త శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

కంబు గాందిశీకం బగుటయు జాంచజన్య దేవదత్తాదిళ ంఖరవంబులు నెలంగం 

బాండవబలంబులు గూడికొని కివెన్నడిం గవిసినం గని రీవణరోపూతి రేక 

విరేయుం డయి రాధేయుండు. 

తలలుం జేతులు. గాళ్లునుం దనువులుకా ఛా శ్రీస్టలిం 'బెక్కు-తీ . 

టలు గావించి రథపళానములు మోట శేణులు౯ా వారణా 

వలులుం 1జేడ్పడ చైపయిం దటిమి దుర్వారై కదర్శోద్దతిం 

జలముం జేవయు( జూపి నుద్భటభుజాసంరంభ రె ద్రంబుగ న్, గా 

ఇవ్విధంబున విజృంభించి నొంచినం బణీవల్ యె పఅచునవ్యాహినుల వెను 

కొను "- చానూతనందనుం జూచి తలంకి ధర్మృతనయుం డర్జునునితో ని 

ట్లని యె. 

నడు రేయి తీ వభానుండు 

పుడమి వెలనె ననుతలంపు పుట్టించుచు ను 

గడు వగు “కెజంబున వెలి ద 

గాడు గర్దుండు జాణరుచులు గిలికొన డెనలన్. 

ఆ. ఇట్లు దతిమెనేని యిప్పుడ యీత+ డి 

దిక్కు_'వారి నెల నొక్క యెత్తు 
|) ౧m ద ల 

గాగ విలుకుమార్చు( గావున నెమ్మెయి ఆం 

వైనం (బతివిధాన మాచరింపు. 

అనీన విని యతం డచ్యుతు నాలోకించి రాధేయురభసంబున కిమ్మూవారం 

బోహాటించిన భూపతి ఖీతుం డయ్యు భారచ్వాజుండును బై కొని యొక్క- 
వలన మొనల చెరల్ళెడి నే నదల్చి యిక్కర్ణును క్కడించి యక్కుంభసంభ 
వుసంరంభంబు జారించెన( చేరు నడపు మనుటయు నద్దనుజమర్దనుం డతని కి 

ట్లనియె. 

2. వెన్నాడి - ఈ. ఊ. ఐ. ణ.త న, 
Ca] ణ్ 

r 

1. శేడ్చడ వై వైపయిం దటిమి - వీ. శు వమ. పెక్కు ప్రపలుః. గడ్బెర నై వడం 

దణిమి = వా, ఛా 
ల ఆ 

1. నున్ గడువగు -కేబందున = కొన్ని (సతులు. 
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108. క, వినుము నిశాననుయందిన 

దనుజులకుం బేర్చు వాహుదర్చము ఛార్యం 

బును గావున వొడీంబుం 

డని. గర్జుని నోరు బనుత మతని కీనతనికిన్ 

199. వ, అని వెండియు. 

౨00. క, మన మంతకు వేట్ొకది 
ణి 

క్కున నడతము ఫీమనుతునకును మాయలు. చెం 

పొనరినది వ్యా(న్ర్రుంబులు 

"ననేకములు గలవు వలవ దనుమానింవన్. 

201. వ, అని చెప్పి ఘమటోత్కచుం బిలిచిన గశంకోడు సన్నాహాసంరంభమూ క్రిన్ఫూ ర్తి 
మెజయం జనుదెంచి పని యేమి యనుటయు. 

202. ఉ, పొండవనై న్యముల్ *నెదరి పాణజెడు. గర్జునిచేత నొచ్చి యు 
ద్దండత నీదుశార్యమును దర్భము 'నేర్పడ నిల్వరింపు మీ 

తం డని రాతి నీకు. గడు దక్కువ దండులకుక జయంబు పు 

[తుం డొసంగంగం గాన్సు మహి రూఢికి నెక్కదె గెల్వు మీతనిన్. 

ఎఎ అలంనినుండు థుటోలో గ్రాచునిచేతఈం ఉచ్య్భుడ్ విం 

సం, 7140105 

"ప09, వ. అనియు ధనంజయుండును దదనురూపంబు లై నయాలాపంబుల ననుమతి 

193, 

201. 

202, 

208. 

ఛీనినం గడంగి ఘటోత్క-చుండు గర్టుచెనకుం గవినె నట్టియెడ జటాసుర 
సుతుం డగుశనలంబునుం జేతెంచి కురుపతిం గాంచి నాకు బాండవులదెసం 

బూర్వవైరంబు గలదు నీకును [వియంబుగా వారిని వారివారిని వధియించెద 

1. బనుపు మతని = కొన్ని వ్రతులు. ౨. నచటికిన్ - కొన్ని (పతులు. 
వ త అ క తి 

1. డును సంగరంబు "నేతకు ననురూపంలై న ఘనమూర్విసన్ఫూ ర్తి - ఈ 

1.ంగలిగి = ఇట, త. 

1. భండార్మ-రు [పతియందు “అలంధ్ధలుండ' నికలదు. T149-165: . 
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204. క. 

వ05. ఆ, 

206. క: 

207. వ, 

శా 

థశ్రీమదాంధ మహాభారతము 
Uy 

నని పలికి యశండు |పీతుం డై యఖినందింప నాసూతనందనుం గలసి తల 

కడచి హిడించానందనుం చా(కిన 'చారుణరణం బయ్యె నయ్యిరువురును వివిధ 

విశఖస్పురణంబుల నొండొరుల. జదెరల్పం జాలక రథికు లగుట యుడిగి 

మాయలకుం జొచ్చి. మహోరగగరుణాకారంబులను కీ హారణకంరీరవ 

రూవంబులను రవినై ంహికేయాకృ్ళతులను  మేఘమారుతమూ ర్తులను 

మజశియు బవోవిధవికా రాకా౮ంబులను జూపుచుం బోరి యేపునం గదిసి 

రజ్ఞాహాబాహిం బెనంగునపుడు మేనులు జెరసిన నాఖీమనందనుండు, 

పట్టి బలువుగ జటాసురు 

పట్టిం బడవై చి యురము పాదమున గడుళా 
విట్టుగ( (దొక్కి- యతనితల 

యట్టకు. బజాయంగం “జేసి యార్చెం జెలుచన్, 

ఆర్బి నెత్తురుట్ల నమ్మ నకము వటి 
అత రిం అట న్్ 

కొని యతం డుచా తఘోరభంగి 

(బమరి వాజీ కురున్భ పాలకునరదంబు 

నందు వెచి యిట్లు లనియె నధివ. 

కోను మిదె నీమి[తునితల 

విను మిట్టుల మాయులేని విక మమున గ 

ర్లునిం |దుంచెద వరుసం బొరి 

గొనియెద విను ఖఫీమనేనుకొడుక 'నెటు(గవే. 

అని పలికి యసురవరుం డరుణం బగుతనయరదం బెక్కి గృ(ధకేతనంబు 
[గాల నీలోన్నతం బయినతనరూపంబున కోనురూపం బ్రై నదంష్ట్రాయుగళం 
లును బింగకీళో దృద్ధజటా కేళక లాపంబును ఫీషణంబులుగా గనకభూషణం 

బుల కతంబునం దటిల్లకాీవికటం బగునంబుదంబుకై_వడి( గర్టుపయిం గవిసి 

గ్ా 

2. మరల్పంజాలక - ఇ. జొ. కి. చారుణ - కొన్ని (పతులు. శ. విధాకారంబుల = 

కొన్ని [పతులు. 5. ఖడాఖడ్లిం - కొన్ని వ్రతులు.”, + - 

1”తలమునన్ _ఖ. చ.యు. క. వు 

1. డురూకుం బగు -ట ఐ- 9. ళోదక్కేశ (జటా) కల్యా-వీ. స; శోద్వ్భత్త 
నయన - న.- శి. సహితం ఐగు - ఇ వ; రాజితం బగు = ఓ. 



బి09. సీ, 

209. వ, 

208. 

209. 

ణ్శి 
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ఘనళరంబు లేయ నతరీడను జండభంగి నెదుర్కొని నిశితనారాచంబుల. 

గప్ప నిప్పరుసునం దలపడి యమ్మ్మునుజదను జులు మవేోద్భుతకరం బగు 

సంగరంబు'  సనేయునెడ వివిధాయుధ వ్యాపార ఘోరవిచెష్టి తవిగళితర కసి 

కంబు లగునంగంబులయచలత్వంబున గై రక గిరద్వయంబు చందంబున 

నొప్పిర శ్లైక్కువతక్కువలు లేక పోరిపోరి రా ధయుండొక్కదివ్యా స్త్రంబు 

(పయోగించిన నది భ్రైమసేని (పత్య(స్త్రంబున నడంచి మాయానై న్యం బడ 

రించిన నమ్మాయా నై న్యంబు సాయక శూలముద్గరాది హేతి -వాతంబులీను 

బలలవర్ష ఆబులునుం గురియం గురువాహిని గలంగి పాజిన నాసూతనూనుం 

డొక్కరుండును నవష్టంభవిజ్బంభణంబు మెజయ నిలిచి మవానీయ్యాస్త్ర 

బలంబున నమ్మాయ మాయించుటయు హైడింబుండు చ[కంబు వై చినం 

జక్కడిచె గద నిగిడించిన మగిడించె గగనంబున కరిగి తరుపాషాణపటలం 

బులు వరగించినం దునిమి ధరం దొరగించె మజీయు రథికత్వంబునం గడం 

గిన న య్యోధవరుండు తురగసారథినపితంబుగా రథంబు శకలంబులు సేసి 

యతనితను వేదు వెణిగినతెటింగుగా మెలుంగుటమ్ములు గిజిగొల్పినం 

గారలి యన్ని శాచర నాథుండు. 

మాయా!ముఖంబున మార్గణజాలంబు (దావ( గర్హుం డది (వయ్య నేసి 

చెల(గినం గడుజెక్కుశిరములతోడి మవోక్ళతి గై కొన నదియు దునుమ 

జచ్చె వీం డని మనవై న్యంబు లుబ్బంగ6 బడియుండి వివిధరూపములు దాల్చి 

భంగించె నవియును *£(దుంగ(గ నేసిన శైల మై తద్వజసాయకమున 

సమసి రథికు6 డై తనచుట్టు' జాతురంగ 

మెనబల మేచి కిక లుమంగ నడరి దీ ప్త 

భూరిశరముల చానూతపుత్రు నొంచి 

'యొక్కు డై. (తుంశె నతనివి ల్లక్కజముగ. 

ఆసమయంబున బకునితోడంబుట్టు వగుేనలాయుధుం డనునపు కేందుండు 

4. డాశుభంగి = కై. ప, క ర్, నుపలలవర్ష ౦బును = న, చెక్కు (పతులు. 6. శగసి = 

కొన్ని ప్రతులు.” క్ట 4 

5. బలంబున = ఓ, ఓ. ది. భగ్నంబు = ఖ. చ, లి, నడువంగ = న. ప. 

ఛు 

1. వాలాయుధుండను = శ, ష. సెక్కు పతులు. 
న! 
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వడముడివలని వై రంబు "పర్టకాలం 'జేనియు మనం బెరియింపం దటి వేచి. 

కొని యుండి యన్ని శాసం[గామంబునకు నసై న్యంబుగా( జనుదెంచి 

దుర్యోధనుం గని శన్నెటింగించుకొని యతనితో ని ట్రనియ. 

(ఇ 

=: అలాయుధానుదండు నుభోత్ళ.చునితో యద్ధంబు సేనీ బచ్చుఖ :- 
దీం. 011. 

210. క. ఖీమునిం దత్చోదరులను 

భూమీశ్వుర యిపుడ పట్టి పొరివుచ్చెద ను 

చ్వామత |మింగాద* గృష్షుని 

తో మి త్రగణంబుతో నుతులతో( గూడన్. 

211. వ, నీకును నీవారికిం గయ్యంపుటలజడి గాకుండునట్టుగా నరిసేన సమయించెడ 

ననియె నప్పుడు [దోణ దౌణికృపకృతవర్మ్శ్మమ[దపతి పముఖ యోధవీరులు 
వెజుంగుపడి చూచుచుండం జేర్చి పాడింబుండు గవిసినం గర్లుదెస నఖిల: 

అనంబులును నిరాశు లై రి సుయోధనుం డలాయుధు నాలోకించి. 

218, కే, ఫీమతనయుండు మాయపుంబెనంకువలను 

గర్డు నొప్పించుచున్నా (డు గడంగి వాని. 

చాంకి గెలువు నీ వనవుడు దై త్యవిభుం డు 

ద|గగతిం జని కాలె నాదై త్య!విళని. 

218. క. *అరదము మొదలైన సకల 

పరికరములు రూపునేపు. (వాయంబును న 

య్యిరువురు దనుజూధివులకు 

సరి యై యొప్పా రెం జూడ వరీనాఛా. * " 

వీ!1ఉ. వ, ఇ శుపుమెజ య నిరువురుం దలవడి పోరువారలం జూచి నూతనూనుండు 

మరుత్ఫూనుపయిం గవిసిన నతండు దనసుతుం డలాయుధుచేత నొచ్చునో' 

యనుతలంపునం గర్హునిం (గడించి యమ్మేటిరక సామనిమీంద నాటోపంబున. 
Tr 

812. 1. వరుని - కొన్ని [పతులు 

213. 1. అరదమ్ము మొదలుగా: గల వరి = వీ. ' 8 సంగరభూమిన్ = 8. 
కొ 

కొ 



215. "తే 

౨16. క. 

౨17. వ, 

1. బనిచె = సెక్కు. (పతులు. 

క 
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నడరుటయు( దదనుచళు లగునిశాచరు లనేకు లొక్క_-మొగి నతనిం బొది 

విన నొదవిన కినుక నమ్ములగములు 1వఅపి యవ్వీరుండు వారిం బజపీన, 

పోక నిలిచి యమ్మారుతపుత్రు డెయు 

*సాయకొంబులం గొన్ని ంటి( జంచద్యస్త్ర 

కుంఠితంబుల6 గానించి కొన్ని యురము 

నందు డిందంగ మెటునె నయ్యాసుర వరు6డు,. 

భీముడు గద వై చిన ను 
ధ్థామగచదా[పవాశి నది యీతండు కీసదిపి యు 

(గామేయవివిధవిశిఖ 

సోమంబులఅ నతని నొంచె దుర్ణయలీలన్ . 

నిజబలంబులం బురికొల్సిన నవి పాంచాలనై_న్యంబుల బడలువజీచె నప్పుడు 

శారి సవ్యసాచిం జూచి రా(త్రియుద్ధంబున రాతసులు వేర్చిరి వీర మరల్ప 

నకులసహా దేవసొత్యకి [పథ్ళతుల నియోగింపుము కర్టుబెనకు శిఖండిధృష్టద్యు 

న్ను[వముఖులం బనుపుము గురుని పాపున నురవడించునరపతుల నీవు నిలు 

వరింపు మనునెడ నలాయుధుం డనిలశతనయుధనువు 1దునిమి యశండు 

వేజొక్కవి చ్లై_్తికొను సందున సారథిరథ్యంబుల సోల 'నేసినం బొలివోవక 

యబ్బలుమగండు గచావాస్తుం డయి *గొదకొన "వాడును గద గొని 

మూర్కొని ఘోరంబుగా6. బోర గదలు దుము రగుటయు రథావయవం 

బులు6 గరిదంతంబులు తోనుగా దొర కొన్న వియ సాధనంబులుగా నొండొ 

రుల నొప్పింపం దొడంగిన, 

కని హరి గర్జునిళోడోం 

'బెనంగుఘటోత్కచుని. బిలిచి భీముడు వలది 

1, పరగించి - కొని (వ + పర్గగిం ష్మ (ప్రతులు 

9 

1. తడు + రిపిమవో ఖీమంబు లై నవిశిఖ - వీ. మ. స. వి. నిలిపీ _“పెక్ట్కు. (పతులు, 

1.* [ద ంచిన నతండు = కొన్ని (వతులు, 2, గొద గొనిన = కొన్ని (పతులు, 

9 
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219. క, 

820. వ. 

వట... క, 

లీలల వ, 

219. 

య ణా ళ్ ణ్ 

1. -తాడనంబున = వీ; పొతంబున - కొన్ని [వతులు. 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

ద్దనుజుని మర్చింపుము ని 

వన నాతం డతని విడిచి శీయతనీకి. గవిసనెన్. 

నకులాదులు నాద త్య 

(పకరంబు6 చెరల్చి లేచి శాభేయుండు నే 

లకు6 గోలకు( చెచ్చెను సో 

మకుల శిఖంీడ్యాదిరథికమర్దను( డగుచున్, 

ఆవి|క్రమంబు వీతంచి సన్నద్దుం డయి సమీరనందనుం డానూతనందనుం 

దలపడినం దోడ్చడి నకులాదులు నాన్మాన్ర్రంబులు గురిసిరి కిరీటి పాంఇచా 

లురం గూర్చికొని కుంభసంభవనై న్యంబుం బొదివి సమయించుతుండె నలా 

యుధుండు ఘటోత్కచునిం బరిఘీపాతనంబున సోలంేసిన నాలోనన 

శలిసి యతండు. 

గద దిప్పి బెట్టు 'వై చిన 

నది రథ్యంబులను నూతునరదము సిడముం 

జిదురుపలు సేయ: నత6 డం 

బుద మై గర్జిల్లై నథము బూరటిలంగన్, 

ఇట్లు మాయ _గ కొని నెత్తురుసోనతో. విడుగులు వడంజేయ వాయు 

తనయతనయుండును దివి కెగసి తనమాయ నమ్మాయ మాయించిన. 

|గమ్మణ బక (ఖాత భూబారి యయిన. దోడన ప్రాండింబుండును డిగ్గిన 

నయ్యిరువురకుం దకువుల( వాపాూణంబుల ఫీవణం బగురణంబు వాలిసుగీ 

1ేవనమరసమం బె చెల్లై మగుడ వివిధాయుధంబుల నాయోధు లాయోధ 

నంబు చేసి రట్టియెడం గరీవాలంబు గొని నుదంబునం .గవిసినచే ఘటో 

త్కచుం డలాయుధుం దల వట్టి బలువిడి నిలంబఢం దిగిచి మెడ 'ెగ( వేసి 
శా 

లి, యాతని చా౭కెన్ లీ, మ. 

1, డి ముఖరథికమర్దను _ "వెక్కు ప్రతులు. 
ఛి గ నా 

జౌ ళ్ 

1. వులచందమై చెల్లె, వుల నమరొంబై చెల్ల = అని పాఠములు. 2.” చాలుగొని .. 

కొన్ని |పతులు. 



298. క, 

ల్రిల్లిక. క, 

వర. వ. 

2లిక్, 

త 

ఇ 
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యార్చినం 'బేర్చినపాండవబలంబుల. దూర్యనినదంబులు సింవా నాదంబులుం 

౩లంn నప్పుడు. 

పటుగతిం జని కురువతిముం 

దట వై చెం జేతనున్నతల 'రౌ(దం బు 

దృటముగ ఘటోత్య చుం డు 

క్యటళోకము వొంది రత(డు6 దశె సనికులున్ . 

మును బకుననుజునివలనం 

.దనతమ్ములు చాను |బదుకం దలడేచి యత(డు స 
చ్చిన విభుండు ఖీమసేనీ ప 
తిన *పారం 'బెయు నని మదిం దల(చె నృపా. 

అట్టియెడ( గర్జుండు "కౌొంచేయనై న్యసంతానంబు నానాన్ర్రఘట్టనంబుల 

విఘటితంబు సేయుచున్న నచ్వాయునందననందనుండు నిజస్యందనం బెక్కి 

యుక్కు. మెజయం దలపడియె నయ్యిద్దణుం బెద్ద సేపు శరపరంపరల సరి శక 

సంగరంబు చేసిరి పదంపడి రాధేయుండు రథ్యంబులం జంపిన రథస మేతంబి 

గా నాఘటోత్క-చుం డదృళ్యుం డైన నీవై నికులు దల్లడిల్లి యెక్కడ వచ్చి 

యెవ్వరి నేమి సేయునో యనుచు మేనులు వడంక నలుగడలుం గనుం 

గొనుచుండిరి మౌడింబుండును మపహోంబుదంబుచందంబునం జదలం దోంచి 

1మెలుముచు నులుముచు బాణకృ పాణముసలముద్గరకుంతతురికాది హేతి 

| వాతంబీలుం బరుపో వలపటలంలులుం దొర(గింపం దోడి దానవులు మొగి 

ళ్లయి యొక్కమొగి న్ట్ల చేయ నానూతనుతునకుం (బతివిధానం జాచరింప 

నలవిగామీ( గొరవబలంబున రథంబులు గజంబులుం దురగంబులు( (చెళ్ల ను 

గూలను డొల్లను దొడంగె నొండుగడకుం గడంగుతలంపులు దక్కి తలలు 

1. చెనతడు-కొన్ని ప్రతులు; చె విభుడుఖీ। మునికొడుకె వాని జంపగ । తను ఫీము| పతిజ్ఞ 

మదిని దలెచె'నృపాలా వో ల. సెళ్లె నంచు తనమదిం = ఇ. ఓ దలచి కోలంగి తన 

మదిం దలకె నృపా - ఘ. డ, వ; పారం 'బేదు నని కొన్ని వ్రతుల్లో 

1. మెరచుచును - కొన్ని ప్రతులు. 2. లుం బరుషోపల = వ. శ. మ, వా, కొన్ని 
(పతులు; లు వర్గోవల = వా. వీ. 
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996, ఇా, 

వవ, చ, 

228. వ. 

226. 

227. 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

కట్టుకొని యుండి యోధులు భగ్నాపరభాగు లై. పడం జొచ్చి రప్పు 
డిద్రెనవా కెల్ల నాఖండల| పముఖబ్బంచారకులు పాండునందనులకుం దోడ్చడి 

యిట్లు *సేసెద రనువగ వెగడంది కలంగంబడి రయ్యవసరంబున. 

ధీరత్వం బొొక(డుకా కీసవోయముగ రాధేయుండు డివ్యా(న్ర్రనం 

చారోల్లానము నూవెం జూపుటయు రత్షస్సంచయాశేకమా. + 
యారూపావలి భాస్క-రాంుల నద్భశ్యా'కార మై పోవునీ 

వోరంబుం దల(పించుచు౯ విరిసె *నే నాళ్చర్యముం బొందితిన్ . 

మగుడంగ దానవ పవరువూయ కొిసమంచితడివం వాణక 
క్పిగుదియం కేసి తొంటితనతీవత గైకొని నీదునై న్యముల్ 
'బెగడువడన్ మదించి యతిభీమసముద్ద తి నింక నెమ్మెయిం 

చెగ( డనుఫీతి యోధులమదిన్ జనియింప(గ నా|క్రమించినన్ . 

వార లందు నూతనందనుం జూచి యాతండు గలంగమికి నచ్చెరువందుచు 

నగ్గించి యతని నుద్దేశించి యిన్ని శాచరుం డిందఅ సమయింపకుండం గాచి 

కొనుము నీవును (బదుకు మాఖండలుండు గవచకుండలంబులు గొను 
నప్పుడు నీకు నొసంగిన మవోళ క్షి యింక నెన్నంటికి భీమార్జునులు ని 
న్నేమి సేనెద రిప్పుడు (బదికిన మణి చూచికొంద మప్పరమసాధనంబు 

వీని మీందం [బయోగింపు మనునెడ నారక్కసుం డామేటినుగని గీటడం 
చువాం డై యాటోపంబునం గదిసి తదీయరథ్యంబులం బటుగదాపాతం 
బునం భొలియించె న ట్లవ్వీరుండు విరథుం డగుటయుం దటిమి యద్దను 

జుండు గదాంతరపాతాభితాడితుం జేసిన ేనోనరిలి యతం డానై నికుల 

యాలావంబుల నాలించి తనకు6 జావు దప్పించుళొన నది దప్ప నొండుపా 

యంబు లేమిం జేసి. అ 

ల. గప్పికొని - శ. స; - (గట్టుకొని) కొన్ని [పతులు వంచికొని - త. మ. 4. నేనె 

దరుగాక మానవు లెట్స్ బారునుం గలరే యనువగ- ఐ. 

1. బు కడున్ సవోయముగ _ వ, వా. 2. నవీయుడుగ-వ; నవోయుడగు రారే 

యుండు - చ. వ. శ. శి. నశ్యాళ్చర్యముం బొందగాన్ - వ. న. వా, కొన్ని |[వతులు. 
గ గ గ్ జ ? 

ఓ: చానవాధిపువి - ఉ. ఊ. ఘ. ఠళ. ల. కొన్ని [వతులు. 2౨. యడంచి తదియ 

జాణ _ వు | 
al 

1. నొచ్చి- ఇ. ర. వీ. శ. పష. 
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ఎని కొడ్డం జీం(దద త్తం బై నక ్ రిచేత భుటోత్యాచునిం జంభ్రుట్ 2= 

229. ఉ. 

వఏ1, వ, 

292, క, 

283. వ. 

34, క. 

229. 

సం, 7.1645 

వై_రివినాళన|క్రియకు 'వాసవుం డిచ్చిన “జాచి యున్నయా 

ఘోరపుళ కి నాలుకలు [గోయ మెలుంగులు (పజ్వరిల్లి ఘం 

టారవ మఖ్రవీథి నిగుడం దగ గేల నమర్చి పేర్చి య 

వై్వరికి *బూ6చినం దలంకి వాడు *మహోన్నతఘూర్షి తాకృతిన్. 

శిరలి పాజట(గ6 దలచుచో దృష్టితోడ( 

ఫీటాడికొను ముష్టి మృత్యువు తోడంబిట్టు 

వన6గ6 జాలునద్దివ్య సాధనము వైచె 

గగనీతలమున భూతసంఘములు (మోయ. 

ఇవ్విధంబున రాధేయుండు మహో |గంబుగా వై చిన, 

మును మాయ [మింగి దనుజేం 

[దునియురము వగిల్చికొనుచు దుర్భరగతి వీం 

పున వెడలి శక్తి యెగ'నెను 

వినువీ1 9! నుడుగణంబు *వెలుకం కాటన్. 

అప్పుడు. 

కేస్తశీల్స చు బోరగిలం బడి 

నాలుక వెడలంగ6 బెట్టి నడుము గఆఅచుచున్ 

1. డాంచి (దాంచి) యున్న - మ. య. శ. వ, సూ. వా. వెక్కు (పతులు; నుంచి 
యున్న - వా. ఏ. బూన్ఫినన్ - ఇ. ఈ. ఐ. ఒ. ల. కొన్ని (పతులు. ల. మహో 

"గత ర. వా, 

280. 

282, 

284. 

1. గూడ్డికొన (ని) ముష్టికొన్ని (ప్రతులు, 2, భూతలభూత - ఊ. ఏ. క. ర. వా, 

1. థిని నుడు గుణీంబు - ద. స; ధి మరుర్గణయు -వ్మ వీ;థీ నమ _ర్ల్యగణంబు = స 

వా. ౨. వెలువెల బారన్ - ఈ. ఊ.వ.సువా 

1. రోలుచు - ఇ. ఈ. ఉ య. ర. ల. 
జా 
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205, వ, 

. 

శ్రీ మదాంధ మహాభారతము 
ల! 

లొలఅలు (గమ్మ(గ రతః “ 

పాలుండు వికృతాస్యు డగుచు. (బాణము ఏిడిచెన్.. 

ఇట్లు ఘటోత్కచుండు వడిన మననై_న్యంబున శంఖభేరీస్వనసహితంబు అగు 

సింవానాదంబు నెలం7 నీవు త్రుండు బంధుమి| తస మేతంబుగాం 1 బమౌాదంబు. 

నొంది నూతనందనుం గెొ(గిలించి తనయరదం జెక్కి.ంచికొని యు ల్లసిల్లె ననిన. 

వినీ ధృత రాష్రుండు నంజయున కీ ట్రనియె. శ్ 
ఓ 

996. క. బలీమవాయాబలళావో 

బ్య © వు 

288. ఉం 

క్. 

296. 

కే మమబ్బున్గం భ్రొంగుచు = వా. 

బలములు గలవాండు ఖీముపట్టి వడిన న 

Xe మగుళోకముం గోపము 

కనలంచుం అాండవుల నెట్టు లై రొకొ వారల్. 

అని యడిగిన నమ్మహీపతికి నతం డిట్లను నట్లు మృతుం డైన హిడింటా' 

సుతుం జూచి కౌంకేయు లత్యంతదీనమానసు లై. కన్నీరు గడలుకొన 

వడలునం గుందిరి గోవిందుండు (ప మోదంబు నొంది సింవానాదంబు సేసి 

శంఖంబు పూరించి పగ్గంబుల నొగల ముడిచి మందమారుళతాందో?తం బగు. 

మంచారంబుచందంబు దోపన _ర్రించుచు నరదంబునడిమి కరిగి కిరీటిం గంగి 

లించికొని వీం పప్పలశించి వెండియు నార్చిన నాతం డయ్యు'వేం[దు 

నుపలతించి. 

చచ్చె ఘటోత్కచుండు మనసై న్యము లేల్ర6 గలంగి నల్లడ 

న్విచ్చుట( జూచి యేము వగ నెక్కొన వందెద -మిప్పు ఇ మ్మెయి౯ 

వచ్చె. (లమోద "మెట్లు గరువంపు( జరి తము దక్కి లాఘవం 

బచ్చుపడం 'జెలంగదు మవోపురుషూ యిది యేమి నెప్ప'వే, లా 

ఖ్ Fo Cal 

m 

2! 

1, ఇర్యర్ధతి మాయా .ఆ.గ. 2, నలంపగ. కాండునుతు లెట్టు = ఖ, రు. వీ. 

॥ శవ స. 
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అవి ర్య్రమ్హుండు మటోత్య్థాచుండు నఢథ( దాను నంతనించునత నీవే తం 
ణ్ చ 

బద్దునుతో జౌవ్ఫుట = 

సం, 7_16b_11 

౨80. వ. అనుటయు నయ్యచ్యుతుం డతని కి ట్లను నిందుండు గుండలంబులు కొను 

చుండి క ర్లుని కిచ్చినశ క్రి యతనికడ నున్నంత కాలంబును నిన్ను (బదికించుట 

దుష్కరం బని తలంచుచుండుదు నేడు హిడింశానందను మీంద నది 

వోయినం (ఐమోదంబు నొందితి నాసూతనందనుం డదిసేత నుంజేనేనిం 

_జకగాండీవధరులమై మన మిరువురముం గవిసితి మేనియు జయించు 

నతండు దేవసన్నిభుండు దివిజపతి 'వేండినం గవచకుండలంబులు *వికృత్తం 

బులు సేసి యిచ్చుట వ్రైకర్తనుం డనం బరగె నీశై మీతండి యిట్లు 

నేయ డయ్యు నేని వాని కదు శెవ్వరు కవచకుండలవిహీనుం డై మానవ 

సామాన్యంబు నొందుటను శళ[కద త్తసాధనంబు లేమిం 'జేసియు నింక నీకు 

గెలువ వచ్చు నిట్ల యేకలవ్యశికుపాలజ రాసంఛాదుల నీక శానొక్కొక్క 

"తెజంగునం శబిలుకుమార్చితి నిత్తజి వార లున్న6( గొరవపతి వారలం 

చెచ్చుకొను నమ్మువ్వురు( గూడిన 'నెవ్వరికి నోర్వరాకుండు ఘటోత్క 

చుండును గిమ్మీరబక హిడింబులతోడివా(డ ధర్మ ద్వేషంబును రోషంబును 

గలిమిం జేసీ యొక్కప్పు డొప్పమి వచ్చుం గావున నధ్రానవులయట్ల వీని 

పొలిసిపోకయు నాకఖిమతంబు వీ(డు రావణుకీనట్టివాం డగుట నిపుడు 

సావకుండె నేని బదంపడి నాకుం జంపవలయు నిది నంతోవకాలంయి గాని 

శోకసమయంబు గాదు మన మొనలు గలంగం గురుబలంబు చె కొనియెడకు 

నీవు. దెలిసి యుశ్సావాంబు వొటింపు మనియె నని చెప్పిన విని ధృత 

రాష్ట్రుండు సంజయుదిక్కు "మొగం బై, 

280. 1. గొనునప్పుడు- వీ. ఎ. నేని చక్ర జౌ. ఖ, జ ణ. దన. వ, బ. ఇట్లు కొన్ని 
'తాళపత"(పతులల్లో “పని” “శబ్దము కళగా కన్చించుచున్నది. * లి= గెలుచు - కొన్ని 
(పతులు. 4. విక_ర్తనంబులు = =రీ. వీ 5. దీర్చితి = ఆ. ఈ. వకా. య. అ 

కొన్ని |[పతులు; గడశేర్చిరి = ద. ప; నిర్జించికి _ ర. 8. నంతవా డగుట నిప్పుడు 

తెరలకుండెనేని = ఐ. 
ణా _ శ 
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240. చ. ఒకనిని జంపి యిట్టు సనునుజ్జ్వలశ క్రి నెజింగి కర్దుం జే | 

టికి నరుమీ(ద చాని నిగిడింపక యిన్ని దినంబు ల[పయో 

జకముగం జేసె గయ్యము భుజాబలశాలి నరుండు వడ్డం బో 

రికి మణి యుత్సహింప గలరే *పెజవారలు సూతనందనా. 

ఓక. క. పిలిచికొని మైనం చార్జుం 

బొలియింపండ శకి నతడు పోరికి నెబ్వా 

రలు రమ్మన్నను "వత మయి 
తలకొని చనుం గర్హుం జేల తప్పం జే సెన్. 

ప్లీశల, వ. అని వండియు. 

248. కే. నాతనూజులు దుర్చుద్దు లీకెజంగు 

నీవు దలపవ యాళ క్రి నీరజాతు( 
డొడిచికొనియెనె "ముజకుచే నున్న తియ్య 

పండు వెస వాంచికొనిన నేర్పరియు బోలె, 

244. వ. అనిన నమ్మహీపతికి సంజయుం డి ట్లనియె, 

245. తే. రాత్రు లీపని కర్టుతో రాజు ననుజ 

సమితియును 'నేనుం దగం తెవ్పుదుము నశేంద 

యతండు లెస్సగ విని యెల్లి యక్కిరీటి 
యm 

సచ్చుం ఐటుళ చి నని బాస యిచ్చు మాకు. 

246. వ. ఏము వెండియు ఛాకర్ణునితో ని ట్లందుము వివ్వచ్చుండు నచ్చినం దక్కటి 
పొండవులం దాక్కుని బద శ్రిశాభుండు పట్టంబు గట్టుం గావున ననర్భ 

మూలం బగు నమ్మాధవుండు చెగిన జగతీరాజ్యంబు మనకు దక్కు నింద 

దత్తం బయినశ క్రి నతని సమయించుట గార్యంబు. 

240. 1, ఒకరునీ _ ర. వ. " 
an న్ 

చె త్నా 
cl m= ~ 

ణా 

వితము... 12ళూరత జలగొని _ య. ౭ తవ్పెం జెపుమా - కొన్ని (పతులు. 

బీశలి. 1. శిశువుచే నున్న _ అ. బ వ. సృ మూఢుబేనున్న - ఈ. ద. ల. వా.' 

246. - 1. దొక్కరు! _ కొన్ని |వతులు - 



(7౧ 
న్న 
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లశ. క. ఇని చెప్పినయమ్మాటలు 

విని యొల్లవిధముల గృన్నవిజయులలో నొ 

క్కాని6 బొొరివుచ్చెద( జూడుం 

డనుచు6 జనుకా సూతనసుతు( డవాంకారముతోన్. 

948. కే వినుము వేగిన సం[గామమునకుం బోయి 

స! 
శా 

నప్పు డక్కర్లునకు మాకు నంద బకును 

దోప చాబుద్ది వెండియు. దోచి మగిడి 

వచ్చి శివిరంబు సొరంగ దై వంబుక్రతన. 

లిశ9. వ, "దె వం బన వేతొకండు గలదె కృషుండ యది యొ ట్లనిన నట్లర్లును 
శ లం ౧౧ రాజ 

బోధించునప్పుడు సాత్యకి శారితో నానూతనుతుం డీశ క్తి యిన్ని దినంబులు 

ధనంజయుమీ6దం (బ యోగింపమికిం గారణం 'బేమి యని యడిగిన నతండు. 

£50. జే. వానివా కెల్ల నీపనీవాని కెపుడుం 

గఅపుదురు వా(డు( బూన్కిమైం గడంగి వచ్చు 

చా(కుదల చేను వారలందలును మజచు 

నట్లు సేయుదు నకునకునై కుమార. 

251. వ. అని పలికి ధృష్టద్యుమ్నాదులం బేర్కొని యాతనిం గలిపికొని సాత్యకి 
నుద్దేశించి. 

259, క. మీరును (వాణములు (దిలో 

కీరాజ్యము నాదుబుద్ధికిం జార్జుకియం 

గూరిమికిం వా తంబులె 

యీనేయి గదా సుఖించి యే ని దింతున్ ॥ 

258, వ. అని చెప్పె నట్లు గావున మనకు. బశ్చాత్వాపంబు వలవ దనుటయు ధృత 

249, 

25కి, 1. మన మనంబు₹ళం బళా తావంబు = ల, వ, 
ల పాలి శి 

రాష్ట్రుండు మీరు దై వోపవాతుల రమ్మవోళ క్రి దృణీభూతుం డగుఘటో 
త్కచునకుగా వ మృయ్యి నింక మీవా ెవ్షరు నెప్నరునున (బితికెదరు 

చేయునది లే దఓ మీ(దివృత్వాంతంబు సెప్పు మనవుడు నజ్జనపతికి సంజయుం 

డీ బనియ్యి., % ణి య్ 

శ ఉ ఇ 

1. ఖు వేరొకండు లేడు - ఏ. ఐ. ఒ. ఓ. బ. య. ర. ల. కొన్ని (పతులు. 
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254%, కే. ఫీమునందనుచావునC | బేముడించి 

255. వ. 

866. క. 

కీట, 

ధర్మశనయుండు భాప్ఫ్బూంబుధార డర 

మేను డిల్లంబుగా( దేరిమీ(ద వివళు. 

డగుచు జదికిలం బడుటయు నచ్యుతుండు. 

రయంబినం జని కరంబులం బొదివి యతని నాలోకించి. 

(వక లిజనునట్టు లిమ్మెయి 

వీకృతిం బౌెందంగం దగునె విను మీట్టయినం 

జకితం బగు నీసై న్యము 

సకలము లె మ్ముత్సహింపు సమరంబునకున్ 

నీవు వహించుగురేభారంబు దలంపక యింతయలంత నొందిన జయంబి 

సేకులునే యనిన నతండు గన్నీరు కరతలంబున నొ త్తికొని మె త్తనిమాటల 

ఘటోత్కచుగుణంబులు గణుతించి కామ్యుకవనంజునను గంధమాదన 

యాతను దమకు( 'జేసినసావాయ్యం బుగ్గడించె వాడు నాకు భక్తుల 

డేనును సవాదేవుకంశును వానికిం గూర్తు నట్టిపట్టి లే కున్న నాకు 
శోకంబు గాకుండునే యని త(త్పతిపీరుని'దెసకు 'నెలసిన యంతరంగంబు 

రోపాకా(ంతం బగుటయు నిక్కుమారు నిట్లు నేసిన యీదున్దాతుండ 
కాండె మున్ను నభిమన్యువిల్లు నజికి చిక్కువణచి యజ్బాలునిం బలుకీవుర 

చేతం జంపించె నప్పుడు దవ్వుల నున్ననై ంధవుని సవ్యసాచి సమయించె నది 
చానికి మాటుగా దీరెండు[ కూరకర్మంబులకు6 గర్హుని. గడికండలు సేయక 

శాంతిం బొంద నేర్తునే యని విగువుశులుంగునం బలికి దిగ్గన లేచి 

సియా|ద్రోహికి నిన్నయు నేండును దోడ్పడినదోణుం బెగటార్పవలయు 
నప్పనికి. బావని *వోవునే సూతసూనుం డున్నెడకుం బోయెద నని శంఖం 

వొ_ర్షి చాపంబు పుచ్చికొని రథంబు నడవ నూతు నియమించి చనుచుంణె 

నప్పు డచ్యుతుండు దమ తేరివైకి వచ్చి వివ్వచ్చు నీఉంచి. 
న్ా 

1. లొలుక్ష = ఐ. ఓ. క. ™ Gl 
G3 జా ణా స i > 

1. భారికార్యాంబు =వా. ౨. వురం ఇనిచి (బంచి) చంపించి = ఆ. ఒ.క.ఘ. డ. 
ణ.యం.ర. ల, వ. వా. శే. [దోవునకు = శ. ష. పెక్కు (పతులు. "4. యోవునే - 
ఊ. జ. బి. 

a 
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258. క. “తనచేతన నూతనుతుం 

దునుముదు6 గా కనుచు నలుకతోడ రయమునం 

జనియెడు ధర్మసుతుం డీ 
తని నూరక చూచుచునికి దగునే *ేమనకున్. 

259. అఆ. అని రథంబు "వెలుచ6 జన నిచ్చె నట్టు [కో 

ఛాంధవృ త్తి నరుగునవ్విభునకు 
సమ్ముఖంబు గాంగ సత్యవతీసుతు 

డరుగుదెంచి కరుణ నాదరించి. 

280, వ. అతండు (పణతుం డన దీవించి యి ట్లనియె, 

261. సీ. అనిమిషునాథుం డిచ్చినళ_క్తి యర్జును సమయింపం గర్జ్హుండు సం[గహించె 

నది యున్న చాన నయ్యాపద 'వాటిళ్లై నేని నయ్యలంత సహింప వళమె 

యీఘటోత్కచునకు నింతియ కాల మై యానెపంబునం దెగటాజె. జూవె 

యిట్లు మే లిది దైవ మిచ్చినదురితనిసారంబు *నీకింత దలంచి నీవు 

ఆ. సం|భమంబు దక్కి నై న్యంబు దోడ్పడ 

మనుజపతుల. దమ్ములను సువ్మాజ్ఞ 

నముల( గూర్చికొని రణంబు సేయుము కురు 

ఎ (పతతితోడ నీదుబలము *మెలయ. 

262, క. కలక యుడిపి చిత్రము ని 
ర్మలధరో్మ'చా త్రముగ ,నమర్చి నెగడు మె 
వ్వలన గలుగు ధర్మం బ 

వ్వలనికి 'జయమేంగళము ల్లవశ్యము( గలుగున్ . 

950, 4, నీకున్ మః 

ల్9. 1. సరవి ఎనిద్గురు గాగ వ 9 © అ 

91. l. వాక్కింత దలచి వ; మీ కింత దలచి ల, న; మీ దింత పీలచీ = ని లీ, వెలయ = 

కొన్ని (పతులు. 

లల, 1, జయ మగ్గలం బవళ్యము = న్. న 
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268. వ, 

గొ 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 
ww 

అని హితోపరేశంబు సేసి, 

264. క, విను మేనగుదివసంబున 

265, వ. 

నిను బొందు 1ననూన మేదినీ రాజ్య శ్రీ) 

యనుమాన మేమియును లే 

దని [గక్కున నమ్మునీం దు. డరిగె నశేం|[దా. 

ఇ టమ్మవోముని సనుటయు సావధానుం డై. పాండవా[గజుండు ధ్నష్ట 

ద్యుమ్నుం గనుంగొని గురునిపురోభాగంబునం గౌారవనేన భీమసేనుండు 

చాంకి శరల్బుచున్న వాడు నీ వక్కుంభసంభవుసంరంభంబు "మాన్నుము 

తద్వినాశం బాచరించుట కయి యనలంబున జనియించినవాండవు శిఖండి 

(పముఖపాంచాలకుమారులం గొసీ యరవాయి గొనక యడరు మని పలికి 

కెలంకుల నున్న నకులనహాదేవ దుపదవిరాట| దెవదేయై_ నేయ శేకయుల 

నాలోకించి మీరును ఫల్లునపురస్సరంబుగా |దోణవధంబునకుం గడంగు6 

డనుటయు. 

966. క. వారలు దమశతమబలములు6€ 

267, వ, 

దారును గవియుటయు నత్యుద గత నురుండ 

ప్వ్పిరానీకము మార్కొని 

పోరికి. దననై న్యసమితి. బురికొల్సి తగన్. ° 

బరవనంబు చవాటించెం గురువిభుండును గో _ల్రల సేసి నస్రు డిరుదెణంగుల 

నాహినులును దగ యెత్తి తూలంజొచ్చె న్నీనై నికులు డప్పియు నిదురయుం 

గదిరి మేను అలయం గొందలంపడి లెల్ల వారికి నాతియామ సవా సనయామ 

యయి తోంచె నైనను నిజధర్మురబు (పతిపాేలింస నడరి *వెనంగుచుండిరి 

ని చావరవశత్వంబున దివియలవారును హీనపయత్ను లైను దమంబు 

గవియం దొడం7ె నట్టియెడం గునికి కునికి యాయుధంబులు వడ కివిడుచు 
గ లొ కొ ణా 

1. నునకల మేదినీ _ బ, 

1. లించు "పెనంకువం బినంగుచుండిరి _ వ. శ. న, . వా. కొన్ని (పతులు. 
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* వారును వాహానంబులు వోయినట్ల పోవం *దెరలు వారును కీజొక్కునం 

269. క, 

270. అ. 

211. క, 

2/౨9. క, 

దమచవారిం దామ యెదిరి పొడుచువారును మజియు ననేకపకారంబు 

లగువికలనంచారంబుల గాసి యగువారును నగుటయుం గని గాండీవి 

యిరు 'వా6ంగు నుద్దేశించి యెలుంగా త్తి. 

అడరెడుని|చా'భరమున( 

గడు డస్పితి రెల్లవారు గలనను జాడ్యం 

'బెడలంగ జొక్కుమడు6పు! డి 

ప్పుడ చందుండు వొడుచు వెండి పోరుట యొప్పున్. 

అనిన విని మనచవారలందజు నట్ట మే లని క 9కే దుశ్శాసనుల యనుమతి 

వడసి విశమించిరి పాండవనై న్యంబును వి|శామంబు నొందె గగనంబున 

దేవగణంబు ధనంజయు ధర్శజ్ఞత్వంబు |పస్తుతించె నయ్యవసరంబున, 

కరుణ గలవు మమ్ము గారవంబున నుఖా 

న్వితులం జేసి తనఘ నీకు సురలు 

వరము లెపుడు నిచ్చువారు గావుత మనో 

రథము బొందు మమరరాజతనయ. 

అనీ యక్ళ-రవనై న్యము 

జనములు సం పీతి సవ్యసాచికి. బలుదీ 

వన లిచ్చుచు నాతని గీ 

_ర్తన సేయుచు నిద వొందె ధరణీనాథా. 

. ఆసమయంబున నుభయబలంబులయందును. 
ళ్ + 

తరుణులకుచముల వ రత్తి" 

వఠవళు లై యొజఅగుపతులపగిది సమరసం 

4. నిదుశ జోవువారును “ఆ. ఉ. శ స. కొన్ని (పతులు, * ర5.=రోలుచు - ఉ. ఠ; 
, ళొ శా 

రొప్పుచు _- క. ర; రొచ్చుచు ౬ అ. ఆ. ఇ. ల. కొన్ని |పకులు. శ ర.లో యిట్టి 

_ ఇాతువు కనబడలేదు. 

268. 1. వశమున = ఊ. ఏ, ఓ. క. య. అ. వ్యా; వేళము = ఇ. ఈ. ఉ. ఠఈ. డర. వ, 
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భరిత శమమున ని దైం 

చిరి కరికుంథముల( "జెంది చెన్నుగ జోదుల్. 

వో/7ఉ. కం తురగంబులవై నాళశ్వికు 

275, 

276, 

27లి, 

274. 

27. 

లరదంజులమీ(ద రథికు అప్పుడు నిదం 

టొరసీ5 *కొందలు భూస్థలి 

నిరవుగ నుఖన్నిద సేసి 8 ట్లున్నంతన్. 

. నలువ చెందొవల జేకులకు "నన్నువు వెట్టం గోరి కావించినగుళిక యనంగ 

నఖిలద్విజ| శేష్ట మగుచకోర చయంబు తవమోనముల్ల నత్ఫల మనంగ 

జిగురుజొంపము నునుజిగి కయొప్ప నుదయా(దిః బొలుపారు 

నవక అృభూజ మనగ 

బూర్వపయో రాశి పొంత గెంజాయచె న్నాదవిన పవడంపు బోద 
యనంగ 

= నరుణరుచి. దనమండల మ తిళయిల్లం 

లొడిచి దివి [కాకి దీధితు లడరం జేసి 

యంతకంతకు నెక్కు.చు సంతమసము. 

కళాలుకొన నీక చందుండు |గాలె నధివ, 
a 

. ఇట్లు (పౌఢుం డై కామినీగండపాండుచ్భవిం దొట్టి కుముదంబులకు జగ 

న్నేత్రంబులకు నానందం బాపాదించుచు. జందుండు మహేం|ద్ర[వముఖ 

దిబ్ముఖంబు అలంకరింప గౌరనజాండవబలందిలు "మేలుకని యాలంబునకు 

దొడంగె నప్పుడు కురురాజు గురునికడకుం -జని యతనియ్యన్ర్రవీర్య 

1. మీద = కొన్ని [వతులు. 

1. భటులును = వా, = 
శ్ జ 

జః ళో 

ఇంగ. స.వా; వన్నువ - = పెక్కు (వతులు. అర్థ ము విచార్యము. 

ల, సంఫుల ల నత్ఫల =న,. 8. యొప్పు, సొంపు = అని పాఠములు, 4. బోదె 

యనగ _ ఊ. ఐ. జౌ. ద. స. ర్, గడలు కొననీక చందుడు 'పొడిచె నధివ - కొన్ని 

1. నన్నియ్లు _ 

తో | పతులు. థి 
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శార్యంబు పేలగ్గించి యిట్టి వాండవు నీకు సరిగానివారిం చాండవులం బెద్ద 

'సీసికొని శిష్యత్వంబు వాటించి పోటునకుం జొరక తిరుగుట నాభాగ్యంబు 
చందంబు, గాక నే నేమి సేయవచ్చు ననవుడు నతండు గనలి యర్జునుండు 
శిష్యుం డని మన్నించియ కాదె ఖాండవం జాఖండలుండు గోలుపోయె 
ఘోషయా।[తం జి తసేనాదిగంధర్వులు నిన్ను *విడిచి వలియం వాజిరి 
నివాతకవచకాలకేయాదులు వొలిసి 3రది యేల వలవనిదురు క్తు లనుటయు 
నమ్మనుజపతి గోపించి సంరంభంబుగా నక్కుంభసంభవుతో నీవు సవ్యసాచికిం 
జాలవేనిం జాలవ కాక నిలువుము కొంతనై ౦0బు గొని నీ యోపినవారి 

తోడం 'బెనంగు మేనును దుశ్శాసనళకునిక లు చాకవ్వడిం గూల్చెద 

మనిన నవ్వి యవ్వీరుం డట్ల చేయుం డిది గ ౦ బ_త్రెజంగునన గెలుతురు 
గాని పొం డని పలికి వెండియు. 

“ల్లగ, క. కుడిచితి కటితి *వటితి 
లై (AM) 

"278, వ, 

276, 

277. 

278. 

° 

పుడమి సమ_స్తంబు కీనఖిలభోగంబుల నె 

క్కుడుపేర్మి ననుభవించితి 
తొడరుము పల పుడిగి పార్టుతోడ. గుమారా. 

ఆని యప్పాం చాలబలంబుదిక్కు కీచేర్రక్కున నడచెం గెరవవతి 

యును బాండవులవలనికి నురవడించె నిట్లు క వేకువజామున సం|గామంబు 

చెల్ల బదంపడి తూ రెట్ట నగుచు వచ్చె నప్పు డచ్యుతుం డర్జును నాలోకించి 

*ఉంండ్రు!్ మైల గండు మిగిలి వచ్చి “పోశెడు నిమ్మూంకల నన్నింటిని డాపట 

నిడి తలుమవలయు నని యతం డొడంబడ నమ్మెయి నరదంబు *నడపె 

ఖఫీముండును కబరవసంపు మాటల వీభత్సునిం బురికొలిచె నివ్విధంబున గడం 

గినగాండీవిం బొదివి దుఠ్యోధనదు శ్యాసనళకునికర్షులు "పె ల్లేసిన న య్యోధ 

వరుం డందణి కన్నిరూపు లై యేట్లాడ నిరువాంగును శెరసి తలలు వట్టి 
కొని పోట్లాడం దద్రనంతరంబ. 

1. లుగ్గడించి - కొన్ని (ప్రతులు. 2. విడిచి విరియంచారిరి, విడిచి వినువీధి 
జీవంబుతో పారిరి - అని పాఠములు. శీ. రివి యెల్లను వలవని - కొన్ని [వతులు. 

1. పంగితి వా. 2, సకల లీ. ళ.ష; నిఖిల = జ. గ. బ, వా, 
? 

1. చెనకిం"- ఒ.+ 2. జేరుక్కున నడి - శ. వ. 8. * వేశుజామున _ కొన్ని 
పతులు. 4, దోణుప్రావున గండుమిగిలి _ జ. టి వూ ల. మేయిల _ పెక్కు 

(పేతులు. 6. పోళెద రిమ్మూకల - ఊ. ఏ. జా. య. 7. వరపి = కొన్ని (పతులు. 

8. బవరంవు మాటల-వెక్కు ప్రత్తులు; వీరంపు=ద. వ. 9, యని తలం దలక్రొని-వీ. స 
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2179. క, 

250. వ. 

281, మ, 

282. వ, 

79, 

2:0. 

లా తి 
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wf 

మొనలో నిలువక యుత్సర 

మునశైె చని యేకతంబు మొనసినగురునిం 

గని పొండనై న్యము పులి 

గనినేవారిణకులమునట్లు కంపము నొందెన్. న 

౪_కెఅంగున 1ేనెజి గలిగి యరెసవారిం బిలిచిన నానై నికు లచ్చెరువడు 

వారును గోపించువారును గడంకలు *దెచ్చుకొనువారును నివ్వెజం గందు 

వారును నయి రందు విరాటదుపదులును [దుపదు కినునుమలలోన మువుక్తి 

రును గేకయపతులును సబలంబుగా బలువిడిం గవిసీ యక్కు_ంభ నంభవుం 

జుక్టుముట్టన నతండు. క 

(పజ నెల్లం దునుమాడి యు |గముఖుC డై పాంచాలపౌ[త|తయం 

బు జముం జేరంగ( బుచ్చి శేకయుల శేపుం జేవయుం జూపి యం 

బుజముల్ గోసినకై వడిం దలలు సంఫుల్లాన్యభల్లంబు ల 
కుజ మైయుండ నిగిడ్చి (తుంచె( బటుదోర్షర్వం బఖర్వ్రంబిగన్ . 

వెండియు, 

= బిరావృ[దునదులు (దోజునిచోత దచ్చుథ న 

సం. 7_161_34 

. చంచచ్చాణపరంపరాపవాతులన్ నై న్యంబు. |గూరోద్దతిం 
జించెం జించివ నింక నెన్న టికి నిస్సీ భూరిబావోబలం 

బంచుం గూడి కడంగి నొంపం గుపితుం డై “మత్స్యభూవల్ల భుం 
బాంచాలడీ.తినాథునిం దునిమె దర్పన్ఫూ ర్తి శోభిల్లంగన్ ం 

1. హరిణచయము - "పెక్కు (పతులు. 

1. నరిగి, యేగి, దరిమి, యెడగలిగి _ అని పాఠములు. 2. బేర్చుకొను వారును = 

అ. ఉ భవం లి. కొడుకలలోన -ళ మ. ను వెకుర్ణి (ప్రతులు. ఇచ్చట 
మూలనునందు పౌత్రులనియే కలదు “తధాచరం తంనం[గామే భృశంసమరదుర్ద 

యమ్, [(దుపదస్యతతః |పౌ(త్మాన్ర్రయ ఏవ విశాంవతే” చిత్రశాలా (తి [ద్రోణ యు 

186 = 82. 
గ 
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264. వ. ఇష్విధంబున విరాట|ద్రుపదులు వడినం. జూచి ధృష్టద్యుమ్నుండు [దోణుం 

33 

జంప నయితినేనిం గులాీచారధర్శంబులకు( దప్పినవాండ నగుదు నని పలు 

వరు విన బాస యిచ్చి పాంచాల సేనాసమన్వితుం డై యతనిపయిం గవిసినం 

గురుపతి గర్హాదులుం దానును నడ్డపడీ "వెనం”6 బెనంగినం దవులంబడిన 

యా దుపదనందనుం గనుంగొని యనిలతనయుం డదల్చి నన్ను6 జూడు 

మనుచు నడరిన నప్పార్షతుండును గూడికొనిన నక్కౌరవేశ్వరుండును 

బరవసంబు సేయుటయు నుభయబలంబులుం బురికొని తలపడిన సంకుల 

సమరం బయ్యె నంత. 

285, క.” విరియించి *శజామరలలో 

నరుణాంశులు సొచ్చి భగ మగు సౌందర్య 

స్ఫురణము నొందంగ6 దోంచెం 

దరణి యుదయశిఖరిమీంద ధరణీనాథా, 

266. వ, అప్పుడు రెండు దెఅంగులజనంబులుం గాలోళితక ఎత్యంబులు సలిపి (కో మృత 

264, 

266. 

గయ్యంబు నేయం దొడంగిరి (పొర్దెక్కిన 'నెండతాంకును చేయింటియలజ 

డియు నప్పటియా(కలియు నొడళ్లు డిల్లపడం చేసినను మొగంబులు వెడంగు 

పజపినను బొలివోనిపౌరుపంబుల నయ్యిరువాంగునుం గడంగి కలయకా 

జెరసి చెనంగు నారభసంబునం *బెళ్లైెసంగుధూళికతంబునం బోయినరాత్రి 

మగుడ వచ్చె ననుబుద్ది "యెల్ల వారికిం బునై నట్టియెడ (చోణధనంజయులు 

మిసిమింతులు గాక సేనలం జీకాకుపడ నీక పొదివి పోరించిరి బెట్టిదంబు లగు 

వివిధా(స్త్రళ (స్రుపాతంబులం గరితురగప దాతి[వాతంబుల శ రీరంబులం దొరం 

గురుధిరం బారేణువు నడంచిన కొలంది నిలువక బహుల వవావాంబుల 

నుశ్సాదించె హెర్పులు బొబ్బలుం కిగోట్టనొఅలు చస్పుళ్లును జిందంబుల 

. (మోంతయు 'బిరసీ పరగి నలుదిక్కులుం విక్కటిల్లె నాసమయంబున, 

1. చారంబునకుం ధ్రప్పిస్మో- కొన్ని పతులు. 
ఛి ౩3 త 

1. శామరలతో - చా (1965) ఊ. మ. య, వ, ల, ణచ్నని జొచ్చి -ఐబ.వ._ 

1. డిరుబెరంగుల _ ఊ. ఏ. £. శెల్లెగయు, బొపెగయు - అని పాఠములు, 

8, భరీధ్వనులును _ గ. జ. 
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287. క. 

266. క. 

£89. క. 

290. ఉ. 

291. వ, 

287, 

991. 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 
తో 

నతియు యువరాజు గవలను జార్జు గురుండు 

ఖీము6 గర్హుండు. 'దాంకి రుద్దామలీల 
వారి రథబహుగతులు దుర్వారవిళిఖ 

1విసరణంబులు నద్భుతవిధము లయ్యె, 

నకులు(డు నృపతియు నొక్కం 

డొకనిం జుట్టుకొని వచ్చుకీనొప్పును బలుపుం 

8 బకటీకృత శార్యమ్మును 

సకలజనము'. బమ్తతించె జగతీనాథా. 

విను సవాదేవు.డు దుళ్ళాననునూతుని, 

దునుమ నతడు సారథికృత్యం 

బును జలుపుచు నేయుచు. గవి 

సిన నాతడు నొంప: బజచె: జెడి తురగంబుల్. 

కీముండు. గర్షుండుం గదిసి భీమ!సముద్దతి చేటు లాడి రు 

ఛ్రామగచానికీపాతనవిధంబులు నప్పుడు గళ్లె నయ్యెడ౯ 

ఫీమునివాజుల౯ రయముపెంపునం గర్జుండు గూల్చె మార్గణ 

స్తోమమునం గురు పతతి చూడ్కులకుం [బమదం బొనర్చుచున్. 

=౨ [దోదాద్దునుల ద్ధాందృాయుర్ధమ += 

సం, 7.._163_20 

పనననందనుండు నకులస్యందనం జెక్కె. గురుండును గిశీటియు వివిధ'జాణా 
సారంబుల నంబరంబు గప్పుచు సమరవివోరంబు సలిపి రట్టియెడ. 

i. విస్ఫులింగంబు లద్భుత = గ, ట. ఐ. వ; విసరంబులు నద్భుత - వ. 

1. యును నొకళ్ళాకళ్ళ జుట్టికొని = పెక్కు (పతులు. 2, నొరన్నను - జొ. 

లి, (బకటిత జార్యము గనుగొని = ఓ. న. 

1. నిలిచిన, -అలసిన = అని పాఠములు. | గి షి 
గ్ 

ప 9 | 
1. బలంబులు _- కౌ. వ. 2. పొతముల దల్పులు( అప్పుడు గల్లి =స్య 

1. బాణ [పసారంబుల, లాం (వవార ణఇంబుల = అని పాఠములు. 
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892. క, గురుం జేయ నరుండు (దుంప(గ 

నరు డెయ(గ గురుడు [దుంప నానావిశిఖ 

స్ఫురణేపరివారణముల క 
శ్చెరు వందుచు నుండి రుభయనేనలజనముల్. 

298. చ. దొరకొని దివ్యకాణములు (దోణుండు బల్విడి నైం|ద మాదిగా 
నరుపయి నేయ నాతండు మనంబున గొంకక తత్తద(న్ర్రృము 

ల్వెరవున చేసి “యేసి కీయఫలీకరణం బొనరించి పేర్చుం ద 
ద్వరశరజాలముక౯ గురుని వారిత మై *ీయడంగుం బొరింబొరిన్. 

204. వ, ఇట్టు సద్భశంబు లగుళన్ర్రృబలబాహువీర్య శార్యంబు లసద్భృళంబుగా. లోరు 

నగ్గురుళిష్యుల నుపలఉఊ.ంచి సురఖచరవి ద్యాధరులు దమలోన, 

295. క, వారు(డు వినోదాశర్టముగా 

నిరుమే నయి రణ మొనర్చి నితియ కాకి 

స్పరుఘున నక్కజ మగుసం 

గర మొనశఠింపంగ కీినొరులం గంటి మె యొందున్. 

296. న. అనుచుండి రప్పుడు, 

297. మ. ఊతియుం బర్వతకోటియున్ వడ(కె నగ్నిచ్భాయ అయ్యున్ దిళ 

ల్చతురంభోనిధులుం గలంగె భయలోలం బయ్యె 'చేవ[వజం 

బతిసంతోథము నొందె నొక్క మొగి నై న్యద్వంద్వము౯ా [దోణు. డు 

ద్దతి |బ్రహ్మాన్ర్రము మౌర్వితో నియతమంత్రస్ఫూ ర్తి సంధించినన్ . 

296. న. ఇట్లు 'సువిహితసంధానుం డై యతం డమ్మహ్మన్ర్రంబు( బ్రయోగించిన, 

292, 1. కరణ పరిణతి కచ్చెరువు = ఖ. చ. ర. వ. శ. ష, 

298. “li. యగ్గలిక వీరరణంబొ - ఆ. గ; యగ్గలిక వేచి రణం బొ - ఊ. వ. రు 
2. యతినిస్టురణం *లొన్ళా ఆ, ఖచ, వ. 8. యడరంగ లబోరిలోన్ = ఒ. ట, 
బ. వ, . ఠి 

౨ ఇ 

£05్, 1* ర్గంబుగ =న, కొన్ని (పతులు, వ, నరుల గంటిమె వ, 

298. 1. నీయతసంధానుం డై స్క సన్నిహిత = ర ల. 



299. "తే, 

$00. వ, 

801. తే, 

800. 

క 

ల్ 

శ్రీమదా౦ ధ మహాభారతము 
Ww 

అంతరంగంబునం దొక యింతయేని 

కేయలుకు లేక తనర్శి (బహ్మా(న్ర్రృమునన 

వేడుకకు *మరలించినవిధము దోప 

నద్భుతంబుగ తారించె నర్గునుండు. ౧ 

ఇ అత్రెజంగున "గెలుకీపోటమియు లేక యయ్యిరువురు. బోరుటయు న త్తటిం 

"గెరలిన సందడిక య్యంబుక తంబున మాని యగ్గురుపార్డులు పాంచాలకౌరవ 

బలంబుల పె దణీమి రాసంకులనమరంబున దుశాసనుండు ధృష్టద్యుమ్ను[ 

దా(కి యోర్వలేక తొలంగ నతండు [దోణుమీందం గవిసినం గవలును 

దోడ్పడం గృతవర్మ యడ్డపడి చెనంగా సుయోధనుండును సాత్యకియు. 

దారొని తమశ్రై శవ కీడలు కీదలంచి యుగ్గడించి రాజధర్మం బిట్టిద కాక 

యని తలంచి పోరంజొచ్చి రట్టియెడ నాశినివరుండు భూవరువిల్లు |దుంచి 

మేను ీనొంచిన నోవాటించి యోనరించి డప్పి దీర్చికొని మగుడ నమ్మాధ 

వానుజుం దలపడి 'యెప్పటియట్ల *పెనంగం జొచ్చినం జూచి రాధేయుం 

డ య్యోధవరుదెసకు నడరినం గని వడముడి యతని మార్కొని తూపులు 

నిగిడించిన నవి నిలువరించి నవుషచు నాతం డవ్వీరు సారథి సొగయను 

శరాసనంబు దునియ లై_ 5తొరంగను జేసిన నాబల్లిదుండు బలుగద దిప్పి 
బిట్లు వై చిన నూతుండును రథంబును బొడి యైననుం చెరలక సూతసుతుండు 

శర|వాతంబు 6నిగిడించె నపు డచనేకచతురంగంబు లెడసొచ్చె ధర్మశన 

యుండు మాళ్చ్యాదిబలంబులం బురికొల్పుకొని కుంభసంభవుదిక్కున కురవ 

డించె నంత మధ్యాహ్నం బగుచు వచ్చె నాసమయంబిన నకులనవా'దేవ 

సమీరనందను లర్జును నుద్దేశించి 'యెలుంగె త్తి, 

కోలునుస(గి గురుండు పాంచాల సేన 

నేలకును గోలకును డెచ్చె నీవు గడంగి ౧ 

1. నలుక లేక - కొన్ని |వతులు, ౨. ' విశ్రమించిన - కొన్ని ప్రతులు; విక్ర 
మించిన _ క. _ 

గ్ 

1. పోటముఖు = జౌ. ఖ. గ, వీ. శవ. 2."వలికి = కొన్ని"[పతులు. 8. నొప్పిం 
చిన ఆ.-జ--త. బ. 4, కలంగం జొచ్చి = వా; పెనంగం జొచ్చి = ఖ, గ, చ. 

రు. వ. వీ. కప. ర. తొరుగను = కొన్ని (పతులు. 6. వరగిరిణె - కొన్ని. 

(పతులు. 
(a 



గె 

గా 

» 
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కౌరవుల బాయవజపు మేకతమ యైన 

నతని బరిమార్చు. 12 కొని యబ్బలంబు. 

802. వ. అనుచు నయ్యాచార్యువై 6 గవిసి రిట్లు వెక్కుబలంబులు (గమ్మినం బటు 

. (పదరజాలంబులు వటపి పొడిసేయు నమ్మహోత్ము నాలోకించి ధర్మతనయ 

భీమసేనమా।|దీతనయులు గూడికొని తమలోన, 

808. మ. కరులం "గూల్బుచు( 'దేరులకా నజకుచుళా గర్జి ల్లి ఘోటమ్ములకా 

నరులకా నెత్తుటం చేల్చుచుళ౯ా దొరల నానారూపఖండంబు లె 

తొరంగం "జేయుచు! గుంభజుండు విలసిద్దో రండ చండాక్ళతిం 

కిదెరలం బై 6 జనుదెంచు నేపు మనలం దీర్పంగ నోపుం దుదిన్. 

శీ04. వ. ఎన్యరికిని నిలువరింప నలవి గాదు నరుండును ధర్ముపరు౨ డె. యూరకున్న 

వాడు దెగువకుం బజొరం డనుచు6 దలంకిరి వారి శెఅంగు గనుంగొని 

కమలనాభుండు దమళేరు 'వారలకడకుం గొనిపోయి కిరీటితో ని ట్లనియె. 

05. చ. అనిమొన 'చేవచానవులశకై నను గెల్వ నళక్య మిమ్మహో 

తుని నొకమందు 'నెప్పెద *సుతుకా హతుం డయ్యె ననంగ విన్నయం 
తన యిత డాయుధంబు దిగ |చావి యచేష్టతం బొందు నప్పు డీ 

తని. బరిమార్చ వచ్చు నిది తప్ప నుపాయము గల్ల *దెమ్మెయిన్, 

806. వ, కావున నశ్వజ్ఞామ సచ్చె నని యొక్కరుం డతనికిం జఇెప్పుటయ కర్ణం బనిన 

విని యచ్చటియందలు నిదియ మే అని రర్దునుండు చాని కొడంబడక 

యుండె. కాండవా|[గజుండు విషపూదంబుతో విచారంచె: దదనంతరంబ. 

807. క. భీమునిచే నని నళ్వ 
జామ యనం బీరగూభ[దదంతి వడిన ను 

8ీ01. 1. బె కొని _ సెక్కు (పతులు; చేకొని - వా. 

808. 1. గూర్చి రృథంబులన్ ర 2, ద్దోరర్వచండాకృతిన్ = బి, వ. లి. తిర మై 

"వే జను చెంచునేపు బవ. తి థి 

805. 1.“సుతుండు మృతుండ (వాతుండ) యనంగ విన్న = ఠ. వ, న. 2. కేమియున్ - 

కొన్ని [వతులు. 
. 

| ఛి 
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శీ08. వ, 

809. శే, 

809. 

గ 

a 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
లో 

దామగతి !నన్నెవమ్ముగ' 

నామాకుకపు[తు( జేంగి యగ్గురుతోడన్. 

అశ్వశ్రామ నచ్చె నని చెప్పుటయు జి_త్తంబు జల్లని చెదర 'బదరియు: 

నతండు దనకొడుకు న(్ర్రవీర్యాదిగుణంబులు గణులించి యప్పలుకులు 

"వెడచెవులం బెట్టి కలంక లేక ధృష్టద్యుమ్ను_వె6 గవిని వెళ్లేసి యతని కడ్డ 

పడిన పాంచాలరథికుల నిరువదివేవుర వధియించి మాత్స్యుబలంబున కులీ 

“'యేనూఆటురథంబుల: బదివేలుమూతంగంబుల నన్ని యతురంగంబులం బరి 

గొని శేజరిల్లి రాజులగములీకు నాదిగొనునప్పుడు విశ్వామి[త జమదగ్ని 

భర చ్వాజగెతమ కళ్యపవసిఘై తి పభృతిమునివర। పకరం జాతనిపాలి 

శేతంచి భారచ్వాజా నీవు |బాహ్మణుండవు వేద వేదాంగవిదుండవు నీకు 

సంగామంబు సేయ ధర్మం బగునే యింతకు మున్ను చేసి తేనియు జేసితి 

గాని కాలంబు పూర్ణం బయ్యెం గాన నింక సమరంబు నుడుగుట మేలు 

మామాటలు వట్టి యాయుధంబులు వెట్టి శాంతిం బొందు మని చెప్పి 

యంతర్ధానంబు సేసిన నవ్వి, పవరుండు వారలపలుకు *లూహించి భీమనేను 

వచనంబులం దలంచి య్మగళాగంబునకు వచ్చియున్న ధృష్ట్రద్యుమ్నుం 

గనుంగొని వికలచిత్తుండును శోకాయత్తుండును నగుచు నిజపుతుండు 

నచ్చుట (బదుకుట యజాతళ (తువలన నున్నరూపు దెలియువాం డై యతని 

నడి? నయ్యవసరంబున వాసుదేవుం డవ్వనుమతీపతి కి ట్లనియె, 

ఆడరి యీదినసము నపేరాహ్లమునను 

[(దోణు6 డని "నేసిన క్హైనం |దుంగిపోక 

యుండ నేర్తుం యిక్కడి యోధు లెక్వ. 

నైన శీవిను *నుతి గాదు సత్యమ్ము సుమ్ము. 
జ్ 

1. నదినెవమ్ముగ = వీ. శ. వ. 
La 

1. విద్యాదిగుణంబులు = కొన్ని |(వతులు. 2 కు గొదగొను నప్పుడు, కురుకు 

నప్పుడు =.అని పాఠములు. శీ. గకలామాగ్షేయవేదిధి - ట ఓ. వ. & లు హి 
తరబుగా చరించి = ఇ. 

1. రాంశమున సన. కొన్ని (పతులు, వ. నన్నుతి కాదు = ఖ. శ.వ, క. మిధ్య 

గాదు = అ. వ్వీ మృష గాదు = ర, ల 



,రోణపర్వము _. పంచమాశ్వాసము 628 

శీ10. క. మము నీతని కొప్పింపక 

సముచితముగ( గాచికొను మసత్యవచనదో 

షము లేదు (పాణరతణ 

సమయంబున నతనికొడుకు సశ్చెన యనుమీ. 

811. వ, అని కేవనిఇె నట్టియెడ నయ్యుధిష్థిరుతో ఖీమచేనుం జే నప్పుడు కృష్ణుండు 
'సెప్ప నయ్యోధవరు వధియించునుపాయంబు విని యదియ మనంబున 

: నుండ మాళవేం|[దుం డగునిం దవర్మవారణం బశ్వశ్రాము యనుపేంిటిది 

నాచేతం జచ్చె నది నెపంబుగ నతనికి నశ్వత్ఞామ సచ్చె నని చెస్పితిం జెప్పిన 

నొక్కింత విచారించి యమ్మాటదెస ననాదరంబు సేసె నీకు విజయంబు 

గోరి హితం లుపదేశించు నీగోవిందుని వాక్యం బుల్లంఘింపక నీవు నట్ట 

చెప్పుము సీవచనమ్ము నమ్ము నమ్మి యతండు గయ్యంబు నేయ. 

జెయాడక చెడు నని యొ త్తి చెప్పుటయు. 

= ధల్భవిండు (దోమినితో నోళ్ళ తాయ నచ్చౌ నని యేనుగు నావందినం కెవ్హుట్ 22 

సం, 164105 

12, క. మది నయ్యిరువుర మాటలు. 

బదిలంబుగ( బటి కొనుట? బటియు నెటుం 
ళు లై య 

దుది నది యట్టుల కాగల 

యది మై యుండుటను దాని కత డొడంబడియెన్. 

$189. వ, ఇట్లు సమ్మతించి, 

శీ14, క. అన్ఫతభయము నాజి జయము. 

గొని యుడు తమక ౦బుపెంప్లు గుదియింపస(గల భాం 

డునకేం| దున గతనయుం 

*డనుమానము వాయః బెట్టి య్యన్ర్రగురునితోన్ , 

శ15- కే, వలయుళొలింది నలుం *గెత్తి వడ్ల సమితి 
యచ్చుపడంగ నళ్వశ్రామ సచ్చె ననియె 

011. 1. పలికె = కొన్ని (పతులు, 



f 

691 శ్రీమదాంధ్ర మహాథారశము 

నని పదంపడి యల్లన యతనిచెవికి ం 
కేనిన(గ రాకుండం గుంజర మనియె నధివ. 

£168. వ, ఇవ్విధంబునం బలుకుటయు. 

81, క. చేలకు నల్లెడు పొడువునం 

(గాలుచు మును మెజయు గురునిరథీచ[ కము ల 
“క్కాలంబున సమరజయ 

(శ్రీలోపము 'దెలియ కీనంటసిల6 బడియె నృపా. 

818. వ. అప్పుడు. 

819. క, తను. జాండుతనయులకు [దో 

వానిగా నక్కు ంభజన్ఫుం డూహిొంచుచు న 

మును అటు నెప్పి రటు గా 
వి! 

వునం గాకేమి యిది దగ వవుం బొమ్మనుచున్ ం 

తీలి0, శా, ధృష్టద్యుమ్నుని జాూచుచు౯ రణసము[ దేకంబు బావోబలా 

వస్ట్రంభంబును ఇార్యనిర్వవాణగ ర్వస్సూ _ర్హియుం దొంటియు 

త్కృష్టత్వంబును దక్కి కే మక్కి వగ బుద్దిం వీంకువీ. కాడంగా. 

"కేష్టాహీనతం బొంది యగ్గురుండు సండఉప్తాంగు. డై యున్నెడన్. 

821. వ, అతనిీవధంబునకై. పాంచాలవిభుని వేలిమిం బుట్టినవా. డగుట నప్పార్ష 
తుండు దత్సమయజనితోత్సావారోవవిశేషాయ త్త చిత్తుం డగుచు నన్ను 
హీనురవరుమీందం గవిని యేసిన ననికి నొల్లనికియుల్లంబును బరునిీీయుల్లా 
సంబు నహింపలేనిశేజంబును బురికొనిన యతండు వోరం దొడంగిన 
దివ్యా(న్త్రంబులు | పతిభాసింపకో యుండె న ట్లయినను మనసుబలిమికలిమిం 

815. 1. శలియకుండ కుంజర మని పలికె నధిప - ర, కొన్ని పతులు. ౫ 
817. 1. సత్తమమ కొన్ని ప్రతులు. , 2. నట్ నిజబడియె.- కొన్ని |ప్రతులు, 
820. _ 1 మగ్గి- తొన్ని |వతులు. 

821. 1. వధియించుటక్తై = ఐ. ౨. యుల్లం బయ్యును బరని - వ, ఖ వ. శ. మ. 
కీ. - యుచశ్చాహాంబు = 9, త, న. 

ల్ 
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*బ్రక్ర త వాణంబుల నాతని బాణబాకాసనరథర థ్యనూత 'కేతనంబులు వొడి సేసె 

నాధృష్టద్యుమ్నుండు గద గొనీనం దునియలు గాపవించె:. బలకయు చాలు 

నుం గొని వచ్చి యవ్వీరుండు సారథితురంగంబులయంగంబుల (వయ్య 

చెయ దత్క_ర వాల ఖేట పాటనంబు "సీసీ తనువునం జండకాండంబులు నించె 

| నట్లు నించి నొంచినం గని శినివరుండు గృపకర్ణ కృత వర్మలతోడం బెనంగు 

చుండియుం [గూరనారాచదళకం బయ్యా చార్ఫు మేన నిగిడించె నంత 

నత్యంతరయంబునం బనుదెంచి యనిలనందనుండు (దుపదనందను( గుంభనం 

భవుంజారికిం దప్పించుకొని పోయినం బో పొమ్మని పలికి డెందం బెప్పటి 

+చందం బగుటయు నిశ్చలభావం బొందె నివ్విధంబున నాలుగుదివనంబులు 

నొక్క-రా|తియు నేనగుదివసంబులో ని రువది గడియలు నిరువది యొక్కంవే లట్ట 

లాడ భండనంబు సేసి పాండవబలంబుల నుటుమాడి పేరడవి *గొని కాల్చి 

పొనుంగువడిన కార్చిచ్చుశై వడిం *గుదిసి యమ్మహోత్ముండు. 

822. సీ. సంగరంబునం దన్వి నని శాంతిం బొందిన చిత్తంబుతో. 1దమసేనదిక్కు. 

ఇ 

గను(గొని క వెలుచ నోకర్ళ యోక్ళప యోసుయోధన కిపోర 

నన్నార్తి యెపుడు 

శజెప్పుదు రేను నాచే నయినంతయు. చేసితి నింక నిశ్చింతవృ త్తి 

సుగతికి; జనం గోరి తగ నుజ్జగించెద వాణాసనంబును జాణాములును 

కే. చెలివి గలిగి మనుం డని పలికి ళరశ 

రాసనము "లూడ్చి శేరివె ననఘమూ ౦ 

'యొప్ప. గూర్చుండి నంభృత యోగనిష్ట 

నొంది కేజోమయాత్ము( డై యుండె నధిప. 

828. వ, అట్టియెడ ధృష్టద్యుమ్నుండు గృపాణపాణియు( వాదచారియు నై భార 

లలల. 

'ద్వాజుదెసకుం గవియుటయు నుభయనై న్యంబుల సోవోకారంబము లేవల 

4, నట్లు నొచ్చినం గని కొన్ని (పతులు. క. దొలంగ గొని పోయినం _ కొన్ని 

(పతులు. * థ్, డరికొని కెల్బ్చి = ఒజళ, డ.ూన.ల. 7, గలగ్గి ఎం 
ణ్ 

1. తనసేన, మనసేన - అని పాఠములు. 2. పిలిచి 'యోకర్ణ *_ జ, అవ, 
శీ. వినుడు మీ కొక్క హితము (వు) - జౌ, చ. యు. వ, వీ, శ. మ. ఉ, నెప్పెద 
నేను -వ. వీ. వ. 5. లిడి శేరినై - పెక్కు (ప్రతులు. ॥ 
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824, చ. 

825. వ, 

గ. ౧ 
శ్రీమదాంధ్ర మహాభారత ము 

సీ 
నా 

'నంతం దనువు విడిచి యప్పుణ్యపురుషుండు క పకటజ్యోతీరూపంబున 'నెగసి 
సరమస్థానంబునకుం జనియె ద _క్రేజోమూర్తి యేను గంటి. గృష్టారున 
ధర శ్రినందనక ఇ పొచార్యులునుం గనిరిదక్కటిమానవులు గానకు సురలు సూచి 

సంతసంబునం లొదలిర ట్లడరిన యా|దుపదనందనుండు. 

ధృవ్షద్యుంమ్ము(డు మృతుం డై న[దోణునికంఠందు దునుమట ౫. 

సం, 7..166_47 

అరదమువెకి చాటి *కుపితాత్మత [దోణుశవంబు కేళముల్ 
గరమున జె ట్టమర్చికొని ఖడ్గహాతి౯ మెడ కీదుంచి వైచె న 
త్వరముగ మాను మాను మనువాక్యముతో నరు డే(గం కిదప్పు సు 

మ్ముర యని ధర్మజుండు దివి ముట్టునెలుంగున లి ట్టదల్స (గన్. 

గ 

అ క్రెఅంగునం దునిమి యతం డయ్యట్టయుం దలయును ధరణీతలగతంబు 
7 1 | ॥ "న్స నిట్లు శతవృద్దుం డగునయ్య(న్రుగురుండు నీదుర్మం[ తంబున( (దుంగి 

 పోయినం బొంగి పొండవానీకంబు చెకొని తణీమిన మనమొనలు వెజ 

లీల. 

824, 

చజచి కనుకనిం బజచెం బకిచిన మనంబు గలంగి యప్పుడు నీకొడుకు 

కిలేటమొగంబులు నడుదొరలతోడం గూడ దిరిగి నట్టియెడ దుర్యోధన 

దుళ్ళాసనక ఎ్రసకర్ణ కృత వర్మను (దెశ్వ్టరులు మాతంగంబులం దురంగంబుల 

ముందఅ వెట్టికొని కటకటా యనుచు నింత వుట్టునే యనుచు నింక నేమి 

గల దనుచు నెట్టు సేయం గలవార మనుచు నేది దు యనుచు మరలి మరలి 

చూచుచుం జనుచుండం దక్కినయలంతిమానుసు శెల్లోను దలచీర వాటించు 
తలంపు లేక యొండొగుల నిలునిలు మని పలుకుచుం గాలు నిలువక వలు 

1. నంతకుమున్న = సెక్కు (ప్రతులు, 2. పరంజ్యోతి రూపంబున; |వకటజ్యోతి 

స్స కరూవంబున = అని పాఠములు, క 

1. కుటిలాత్మత - ఇ. ఒ. ద. ల, నీ. [దుంశెవచ్చిన, త్వరముగ - కొన్ని (ప్రతులు. 
లె. భల్దుసుమ్ముర =వ. వీ. శ. మ. స. కొన్ని [ప్రతులు 

1. ని ట్లతివృద్దుం డగు - కొన్ని (పతులు. 2౭. బేదమొగంబులు, చెడ మొగంబులు - 

అని పాఠములు. శీ.ను వెర చరచి శలచీర -వాటించు = ఇ. 
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= *దిక్కులకుం వాటి రత్తలి నళ్వశామ ము న్నొక్కశెలనం గయ్యంబు 

సేయుచుండి నీనేన కయ ట్లగుట గనుంగొని యక్కురుపతికడకుం జని 

యతని కి ట్లనియె. 

826. "తే, బలము లిది యేమి నలుగడం జాజి బొచ్చె 

గర్గ కృపముఖ్యు లేటికిం గలంగి లేట 

మొగము వడి రేల నీవును మున్ను వోలె 

నిలువరింపంగ దగియొడు నిలుపు లేవ. 

897. వ.* అని యడిగిన నతం డతనీమొగంబు నూచి యాచార్యు తెగుట నెప్పం 

బోయి డగ్గుత్తికవడి యూరకుండె శారద్వతుండు 'వెలువెలం శాఖుచు నెట్ట 

శేలకు నెలుంగు చెచ్చి కొని. 

828. సీ, పాంచాలపాండవ|పముఖనై న్యంబుల (దోణుండు అలువిడి( 

లీ26. 

ఫ్లిరి, 

యును - కొన్ని (ప్రతులు. క. చచ్చిన కతమున - బి, . 

కే దుంచుటయును 

నుక్కణి పాండవు లొక్కచోటికి వచ్చి నిలువరింప(గ లేక శీతలంకుటయును 

వోయుతనూజ( డశ్వత్రామ నచ్చె జు మని కుంభజునితోడ 

నాడుటయును 

నమ్మాట గొనక ధర్యాత్మజు నవ్వార్త యాచార్యు( 'జేర్పడ 

నడుగుటయును 

శే. ఖీముచేత నక్వళ్థామనామగ జము 

మున్ను *చచ్చుటకతమున నన్న రాధి 

పతియు నది నెపముగ నట్ల పలుక: జాల 

నడలి యతం డాయేధంబులు విడుచుటయును. 

* |. "చెనలకుం, 'దెరంగులం - అని పాఠములు. 5, గలంగుట గనుంగొని - ఒ. ఖ. 

చ,.నుద.ళ,.ము౪ 

1. శేర్పులేన _ ఊ. వ.ద.వ. 2. ప వేల, పు లేకో_ ఇని పాములు, 

11 దుంచుటయును = సెక్కు (పతులు; ద్రుంచుచుండ = వా. 2, కలగుట 
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829. వ, 

లీలి0. క, 

8581. వ, 

882. మ. 

లీలల, క, 

884, వ, 

a 

శ్రీమదాంధ మహాభారతము 
షు 

అప్పుడు 

గురు. డమలయోగనిస్టం 

దిర మె యుండంగ వచ్చి ధృష్టద్యుమ్నుం 

డరదము మీది *కగసి త | 

చ్చిరోజములు కవట్టి కొని యసిం దునుముట యున్. 

చెప్పి యప్పుడు ధర్మనందనధనంజయులు వారింప నతం డుడుగక యట్లు 

సేసె ననియు నెజింగించి యిట్లు ఛారద్వాజుండు పడిన బలంబులు విజీగె 

నేమును నిరుణ్సాహుల మయితి 'మేనుంగుపేరినెవంజుగా = నట్టిమాట 

వుట్టుట కృష్ణకృతం బయినకపటోపాయంబు గానోపు నని యంతయు 

నేర్పడం బలికె ననుటయు ధృత రాష్ట్రుండు సంజయుదిక్కు మొగం శై. 

వరది వ్యా(స్త్రవిదుండు వాహు*ఘను. డశ్వశ్ఞామ (శ్రీీరాముతో 

సరిసేయం దగువాండు దం|డితల పాంచాలాత్మజుం డట్లు ని 

ష్టురుం డై పనై ననంగ6 [దుంశె నన వించుకా వారితో: గూడ నా 

తురు డై పోయెనొ పోక నిల్చి కీయలుకళా దోర్టర్చముం జూెనో. 

తను నాధృష్టద్యుమ్నుం 

దునుముటకై. కోరి "కనియె |దోణు(డు పరమా 

(స్ర్రనిరూఢి( బరశు రాము డ 

తని కిచ్చినయంతవట్టు దన కత. డిచ్చెన్. 

అట్టిజనకు నా దువదనందనుం డట్లు సేసిన నక్కొడు కెట్లు సేనెనో విన 

వలతుం తెస్సు మనవుడు నమ్మహీపతి కత( డి ట్లనియె. 

1. ఆగర, ఆగసి, కుఆికి - అని పాఠములు; కరిగి _ వా. 2. వట్టిదల యనసిం దును 

ముటయున్ . ఇ. న. ర. ల. 
గా 

ళా గ తా 

1. యెర్డి నేర్పడం = కొన్ని (ప్రతులు. a 

1. జలు డళ్వజ్ఞామ = కొన్ని (ప్రతులు. వి, విలసద్దో ర్షర్పముం జావినో - ఊ. వః 

1. కొనియె = కూ, ల. 



శ85. కే, 

గె 

ను 
శ 
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-కృపునిపలుకులు విని కేదట్ట కెంపు గదురు 

గన్ను(గవ న శుజలములు [గమ్ము దేర. 

బాణిశలమున నొ శ్రి యా దోణతనయు. 

, డిట్టు లనుం దగ ౌరచాధీశకుతోడ,. 

886. ఉ. చావులు లేవె యెందు నని జచ్చుట యొస్పకె యిట్లు లోకనం 

ఛావితు నమ్మవోత్ము( దల వళ్లు నొకం డనేవాండిమాట య 

మై వడి. దాడీ చిత్తమున కారె యొనర్చ సహింవగాదు గా 

౫కే విన నున్కి వాం డెలుగండే నను నిమ్మెయి భంగచెట్టునే. 

887. క. నాదివ్యా(న్ర్రంబులు వా 

హాదర్పము Dog గాల్పనా గురుం డాజీిం 

చా దిక్కుమాలి సగతుని 
చే దైన్యము. బొంటె నశ యిసీ యేమందున్. 

శీ88. క. దీనికి మూలము ధర్మజు 

889. ఆ, 

డానిక్క-నము గల్లురాజు నని దండితు (గా 

నే నెట్లు సేసి పుత్తునొ 

కో నాేచి త్రము కలంకయును 'నెవ్వగయున్. 

పుతుం. గమట మెల్ల శతునిచేం దల 

వట్టి తాను దునుమ: బడుట క యె 

న(న్ర్రుగురున కింక నన 'నేమి గలదు నా 

యిచ్చువాస "కొర వేం[ద వినుము. 

41. దొడ్డ కెంపు - అ. 

1. రెవేడిమాట - ఊ పశిద, రావ. వా. ౨, శే విధి నోదువాడ నను నిమ్మెయి 

“దెవము * వీ. * క్ష క 4 4 

లా తో శ ఇ లి 

1. గాల్బు టొప్పు = కొన్ని [పతులు; కాల్పు కాల్చు = స, కొన్ని ప్రతులు. 

1. చిత్తంబు నలుకయును = కొన్ని (పతులు. 
9 

గా 
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840, మ, 

841. క, 

౯ 
F 

శ్రీమదాంధ్ర నుహాకారతము 

వారియుం బాండవులుకా మదీయపటుబాపహో!ేళ క్రి దివ్యా(న్ర్రుని * 

ర్భరసం శాపపరీతు లై_ 'యొదుంగ ఘోరస్ఫారసం [క్రీడ ద 

త్తురగన్యందవన వారణ! పకరముల్ (దుంగళా విజృంభీంచెద 

న్సురసంఘంబులు వచ్చి యడ్డుపడిన నస్థుర్వారదర్చోద్దతిన్. 

తనుం చాన శెప్పికోను టొ 

ప్పనిపని యగు నైనం దం।డిపరిభవము 

గనలు గదిరి యి ట్రంటిని 

ఏను మే నే మనిన నేమి వృథీవో దధిపాం 

జాలీ అళ్బత్థామవూనిగవ లన గొరవరూడులు మరల ననితీం గడంగుట్ ఏం 

842, వ, 

848. ఆం 

శీ40. 

841. 

లి42, 

ళా 

సం, 7_166_43 

అనీ పలికి మతీయు ని టను మాతండి నారాయణు నారాధించి' 

ఓయొక్కమవో(న్త్రుంబు వడనె నది నాకు నిచ్చె నద్దిన్యసాధనంబు వధ్యు 

అవధ్యు అను *విభాగంబు లేక విరోధివిధ్వంసనంబు సేయు. ద|త్స యోగం 
బున జయంబు సేకొని మెదం జూడు మనుటయు నమ్మహీపతియు ననుజుల 

సేనావతులును శంఖంబులు పూరించి సింవానాదంబులు సేసి మరలిన 

ఖేరీమృదంగాది తూర్యధ్వనులు నింగిముట్టం దురంగరింఖారథ నేమిగజ వద 

ఘట్టనంబుల చేల (గక గ్రాదల మననై న్యంబులు మరలి యురవడింబె ననిన 

వీని ధృత రాష్ట్రుండు. 

అట్లు గడంగు కౌరవానీకముల. గని 

పాండుపు]తు 'లేమిభంగి వార 

లై శెటుంగం కెప్పు మనవుడు నమ్మహీ 
శ్వరున కిట్టు లనియె సంజయుండు, 

1. ముక్త = కొన్ని (పతులు. క్ష = 
ణా ణా గా న్ జ 

1 .*యంత్ల ఆబ. ఈ 2. గా దధిపొ = అ, ఆ, న, బి. 

t+ నారాయణా స్త్రందు = ఊ. వ. ఖ వ. ౨, విఖేదంబు, విచారంబు - అని 

పాఠములు. 
a 



లీషీకీ, వ, 

శేకర్, కం 

ఖ్గా 

శీ46. క. 

లీ. వ. 

$48, ఆ. 

లతల. చ, 

844. 

లీషర, 

46, 

949, 
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ఇ తెఅంగునం గురుబలంబులు పురికొనం గొౌంకేయులుం గూడుకొని 

నైన్యంబు 'సుసంగతంజు సేసికొని సంగరకీడ కమరి రప్పుడు గిడి 
నాలోకించి' ధర్మతనయు ండు. 

గురుడు వడిన నవ్విధమున. 

బరమభయాకులత(6 బొంది పఅచియు నట చే 

తిరిగి కురుబలము పోరికి. 

గర ముర్ధతి 'నగ్గలింపం గత మెయ్యరియో. 

శాలయును నింగియు నదువం 

"జెలంగ 'మవోరవము “వారిసేనల గురుచా 

వలుక నొనర్చిన నక్కడ 

బలరిపు( జే తెంచి కితోడుపడీ నడశినొకో, 

అనిన వినీ యమ్మనుజసకికి నతం డి ట్లనియె, 

న్య స్తశ ముం జె నయాబార్యుం జంపిన 

"నెవ్వ రొక్కౌా వారి కివ్విధంబు 

బలిమి గలుగ జేసి రలుక మె ననుచు సం 

దియము పడగ నేల కెలియ వినుము. 

జనకు నధర్మవృత్సి మెయి జంపుటకై తల వ్ల నొక్కరుం 

డన విని రిత్త వోవునె మవోద్భుతశార్యము న(న్ర్రవీర్యముకా 
“మనము జగంబు( గన్న యతి మానుషవి[క్రమశాలి వీని 'నె 
వ్వని *కెదురంగ రా దనంగ | వాలిన |దోణసుతుండు భూవరా, 

1. బురికొల్పుకొని = టం బబ. * 

ఎ, సంఘటింవ = అ. ఆ, ట. బ; గవయు తెరంగు = గ. 

1. మవావ్యావము _ గు, “శి, తోడుపడ నడచె - కొన్ని |వ్రతులు., 

1. మనము బలంబునుం గల యమానుష - ర, స. వ్ మనమ చలీబును గలయ 
మానుష =-కొన్ని (పతులు; మనమున నమ్మియుండినయమాను ష, చ, ఏ, కి జయింప 

రా దనగ ద, వ. వ, 



ల్ 

682 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

850, కే, జన్మవేళన యాత( డుచై|శ్ళవంబు 
భంగి 'హేషించె( బృథివి గంపంబు నొంద 

నప్పు డతని కళ్వశ్రామ యని యొనర్చెం 

బేరు జనములు విన నళరీరవాణి, 
ణి 

51. వ. అతండు నూవె కౌరవనై న్యంబు నిప్పటినంరంభంబునకుం గారణం బని, 

చెప్పి చెండియు. 

82. ఆ. అనఘ నిన్ను శిష్యుండును ఛార్మికుండు స 

త్యకీ వతుండు నని మవోదరమున ం 

నడిగె నీవు ధర్మవోనికి నోర్చిన 

గురుడు నిశళృయించెం. గొడుకుచావు. 

శీర. క. చలము గొని యిట్లు వడయంగ 

వలయు'నె కేరాజ్యంబు దీన వచ్చినకలిమిం 

గలుగునె "వింపుం జేరును 
వెలి మైతిమి లోకమునకు వేయును నేలా, 

శీర్4. వ, అదియునుం గాక, 

శికర. మ. వల దిక్లు అని యేను బేరెలు(గునజా వారించుచుం జాఆంగా. 

దల యినేటికి( బట్టి (ఇవ్వ నడిచె౯ ధర్మ పణాశం బెదం 
దలంపం శా|గవావృ త్తి జార్ష తుండు దర్దె న్యంబునం (గోధవి 

వ్వాలు' డై యీతన్నివె వడిం బడక యశ్వశ్ఞామ నై రించునే. 

856. క. మనసేనల నొ క్కెత్తునం ం 

గొనం దలంచి కడంగి వచ్చుగురుపుత్రుని మా 

850. 1. భోషించె - వెక్కు పతులు. 

852,  1.వతుండ వని॥ ఒ, ఘ.త-న. 

శిర్లి, 1. విజయంబు = రో. 

855, 1» వకారం బిదం = ఉ ఐ. ఠ. 
ల! గా 



(60) 

857. వ, 

858. చ. 

శో 

859. లే, 

860. క. 

841. వ, 

862. చ, 

868. క, 
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రన ధృష్టద్యున్ను నిం గం 

వను శక ఫ్రె నీకు నిఛటివారికి నధిపా. 

అనినం గోపించి యనిలనందనుం డాసం| కందననందనున క్రి ట్లనియె, 

అడవుల నుండుకాపసులయట్టులు వల్కెదు రాజనీతి యి 

ద్హాడంబడి చేయ వచ్చి వథ కొల్లమి యొప్పునె ధర్మనిష్ట యె 

కడం గల చాసభజళా (దుపదక' న్యక పాటున కిట్టి వన్నియుం 

గడుకొని చేసినజా మనల. గల్ముషు మొంద(గ వేర దర్జువా, 

అరులు మనమీ(ద నురవడి నరుగుచేర 

నేము సీడిముడిపడుచుండ నిట్టు లనుట 

'యొప్ప దురిసినపుండుల నుష్పు వెళ్లు 

దరయ దీనికి నిన్ను నే మందు .: ఆర్ధ, 

కురుఫీరు లెలుగుదుకు నను. 

గురువీరులతెటంగు చేను గొంత యెటు(గుదుకొ 

ళర!వరిఘ| పవారణముల 

బొంగొనియెదం గాక వారి బోనిచ్చెదనే. 

అని పలికె నప్పుడు ధృష్టద్యుమ్నుండు వీభత్సున కి ట్లనియె.. 

'వెరవును లావు లేన్నిపజ “వేయువిధంబుల దివ్యకాణవి 

స్ఫురణము సూపిచూపి పొరివుచ్చె మవో(గత ఛార్మికుంజె య 

గురుః డది గాక యే నతని. గూల్పన పుట్టినవాండ నింతప 

ట్టరయక నన్ను నిట్లు నెడనాడుట పాడియె నీకు వానవీ, 

పిశ్సృసఖు6 డగుఖగద త్తునిం 

వితామహుం డై. నవృద్దు భీష్ముని నీ వు 

ద్దతిం జరపుట పుణ్యం బే క్ట ఇ 

(పతిపీరుని జంపు శుల పాపం బయ్యెన్. 

860. 1. పరికర వరిఘంబుల = వ, (| 
౬] 4 
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864, కం 

865. అ, 

లై 

శ్రీమదా ౦ధ ముహాోధారతము 
నో 

భూనాథు(డు పహోంక6౮డు. ఏను 

"మేనును ధర్మంబు చప్ప నిది యేటికి మి 

ఛ్యానింద సరిప్యవం చకుం 

డైన గురుడు నచ్చి గెలువు మరినై న్యంబున్. 

అనీయెొ ననుడు సంజయున కాంవిశేయు.. డి 

ట్లను మునీం|దజాతు( డైన (దోణు 

నటు నేసి యడ్దురాత్కు. డ మ్మెయిం lp ఠా దె 
వీినుచు నచటివారు గనల "రెట్లు. 

ఎవి (దోణువరిఖ్వంభణునవ౧ గోవీంబి నొత్యూతి ధో ల ప్రత్రిచ్ను నాక్షేనించువీ := 

866. సీ, 

56. క. 

864. 

లీ65. 

866. 
ళా 

సం, 7..1€9_8 

అనుటయు నాసూతతనయు( డవ్విభునకు ని ట్టను నతని రూ'చేతణముల 

నరు: డుపలతించి తొర(గీకన్నీరితో నిట్టూర్పు నిగిడించి యిట్టి రోంత 
మాట లేటికి నన నూలు వల్కక హరి ధర్మపు తాదులు దలలు కీవంప 
నలిగి సాత్యకి (దుపచాత్మజు. గనుంగొని నీజివ్వా దునియదు నీశిరంబు 

వగుల దమ్మోయి గురునకు బరిభవంబు 

సేసి యి'మ్మెయిః బలుకంగ( కేయునదియు( 

గలదె యూరాజునన్నిధి. గాన (బదికి 

లింక( బలికిన నోరు (వేయింతు. జమ్ము. 

తనమాజే యని గంగా 

తనయు శిఖండియ వధించె( దత్కార్యం లా 

తనికి [బియ మైనం బనిచెం 
దన మనుమని. ఐనుపునేంత దగదె నరునకున్, 

త్ 

™ 

1. శివ్యమత్సరు డైన -చ. ౯ 

1. బలుకంగ నచటి వారలు గనల రెట్లు = కొన్ని (ప్రతులు. 

1. కన్నీటితో _ ఓ. ణ. వ; కన్నీళ్ళతో న, 2. వాలర్చ-ర, 

= ళా 



868. వం 

869. క. 

871. క, 

8172. వ, 

869. 

871. 

872. 

3 

శృ 
+ 
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జకిఖండియు నీవు నుద్భవించి పొంచాలకులంబు గీ ర్హికిం బుణ్యలోక ంబునకుం 

ఇాసితి రనిన ధృష్టద్యుమ్నుండు నవ్వుచు నతని నవలోకించి. 

నై రించిన నెలుంగవు నీ 
చార్మి తము దల(ప నన్యశర కృత కరుళా 

భూరిళవుం జంపి తదియు 

పీరకీన్యవహార మే ఏవేకవిహీనా. 

అతండు నీలొమ్ము (దొక్కిన యపు డౌకండు 

“వేయ జాలన యగ్గురుసాయక ముల 

జాండవానీకములు విచ్చి పాణ 'నెన్ని 

యెడల మార్కొంటి వాతని నెలుగ వెట్లు. 

వలవని | -పేలరిమాటల 

నలిగింపకు నన్ను నేమి యాడిన నింకం 

దల 1 బెన్వ నేయుదుం గురు ం 

ఐల మదె 'పురణించె బడలువజుతము రమ్మా. 

అని పలికిన శినివరుండు రోమోరుణిశలోచనుం 2 కోదండంబు రథంబిన 
నిడి గద వుచ్చికొని మాటల నలి? చేని (వేటున శితించెద ననుచు ధరణికి 
లంఘించి కవిసినం గని “కేశవుండు పనుపం బవనతనయుండు రథంబు డిగ్గి 

రయంబునం జని పట్టి యాఆఅడుగులకొలంది నిలువరించె నట్టియెడ సనా 

దేవుం డాం నేయు నుద్దేశించి మిమ్మును జాంచాలురం గడచినలంధువులు 

మాకును మమ్మును మిమ్మును మిగిలినవాంధవు లాపాంచాలురకును 
వారలకంళు మాకం"ళు నెక్కుడు సుహృజ్జనులు మీకును లే కునికి 'దెల్లం 
బిట్టిమీలో మీ! శెరవుపడం దగునే యలుక *దక్కు మనునెడ నాధృష్టద్యు 
మ్నుండు వడముడితో నతనీం ఐట్టక విడువుము నావేతంగాని నీచేత నిలు 

i. వన్యశర క త్త కొన్ని ప్రతులు, లి వ్యాపార మెయిది వికమహీనాంద, వు 

1. వురుడించె - జీ, అ. వ e 

1? రోవలోహిత నేతుం డ్రై = సెక్కు. (పతులు. 2. రేవసడుట - న. 8. మా 
డ(మృనునెడ _ ఉ. ఊ. పథ, . ॥ 

1 వ 
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శీ7లీ. క. 

874, క. 

4 

875. వ. 

శీ76. క. 

878, 1. పోాడినొ = పెక్కు (పతులు. 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

వండు నేనొక్కచేతి భూరిశవుండనే యేల యడిచిపడియెడు ననవుడు 

నాఖీమ నేను జావువులలోనం డిరుగుడువడుచు నురగంబుచందంబున సాత్యకి 
రోజు చున్నం గృస్ప్రయుధిష్టిరు లయ్యిరువురం |బయత్నంబున వారించిరి 

తదనంతరంబ, " 

'భేరీన్భుదంగశంఖమ 

హా*రవములు 'నెలంగ బాండవానీకంబుం 

"గౌరవవ్నై న్యము6 'దాకెను 

వారిధు లొండొంటి. 'చాంకువడు కివమరంగన్. 

మును[దోణుని. కీబొలియించితి 

మని పాండవబలము *బలియు నశ్వశ్ఞామం 

గొని కురుసేనయు న_త్తణీ 

ననూనగర్వమున నుదృటాటోపనునన్. 

"వెనంగం దొడంగ నప్పుడు (చౌణి దుర్యోధనుం గనుంగొని. 

అనృతంబు వనికి (విది కెద 

మని చూచినరాజుమూ(క లన్నియు నె్ట్లె 

యని బడియెడునొ 'యమ్మెయి 

గనుకని( కేఐజచెడునొ చూడు కన్నారంగన్. 

అనీ పలికి నియతుం డయి యతండు నారాయణా, స్త్రంబు (వపయోగించిన. 

ధరణీచ|క్రము దిర్జరం దిరిగి మార్తాండుండు 'గుంఠీభవ 
ర్కిరణుం డయ్య దిశావితానము వడంకేకా మి-న్నదిర్చె౯ మహీ 

1. రావము నెలంగ = కొన్ని (పతులు, £. వున గడిమిన్, వున మకలన్, = అని 
పాఠములు, 

Cn 

గూ A ణా 

1, వధిణుంచితీమి, బొరియిందితిమ్ = అని పాఠములు. ఖై. లెల్టి నళ్వళ్టామం = 
వ, ఏ, ళ,“స.-కొన్ని (పతులు. 

n 
ణో 



860. సీ 

878. 

879. 

800, 

శె 

ద్రోజసర్వము  సంచమాళ్యాసము గివ్? 

॥ ధరనంతానము 'లోలి (గ క్ర గద లె ను|ద్భాంతంబు లె యంబుధు 

ల్వొరలెం గట్టులమీంద బిట్టపిడుగు కలో నె౯ ి మహోద (గతన్. 

879. వ, ఇట్టు !ఖీకరప్రాదుళ్ళావం వైన యద్దివ్యసాధనంబు మండలార్టచం దథల్ల 
నారాచతుర (పముఖంబులు ననలమయంబులు నగుననేక 'దేదీహ్య మానమార్గ 

అమూర్తులు గైకొని కౌంచతేయనై న్యనంతానం బంతయు నొక్కపా 

యగా గవిసినం గని తెంపువెంపునం దశె సనికనికరంబులు వివిధవిశిఖం 

బులం బరపుచు నయ్యయినుఖంబుల మగిడించుచు కిలువునం గడంగినం 

లొంగుచు 'నింగిని నేలను నడుమను నాభీలజ్వాలాచ్చటాజటిలందిగా( 

+ టై.వయి నడరి యమ్మవో(స్త్రంబు చతురంగంబులం (దుంగించుచు నెదు 

శెంతెంత "వెనంగె నంతంతియ “పేర్చి యేర్చుచుం బజవం దొడంగిన నమ్మ 

నలు పటివందొడంె నప్పుడు నరు దూరకునికి సూచి నారాయణుండును 

నతండును వినుచుండ ధర గ సూనుండు సాత్యకిధృష్టద్యుమ్నుల నాలోకీంచి 

యి ట్టని యె, 

=. ఆఅనభథం బాంఛాలి గాసిసేయంగ నువితకుం డయి చూచెం ' 

బెక రా గూర్చి 

కొని బాలు నఖిమన్యు( గూల్చె నించుకవడి యాఃగిన నర్జును( 

డగ్ని( జొచ్చు 

ననువగ మనల నాశనికిం దోడ్పడం బోవనీ శాల నమ్మెయి నిట్టిధర్మ 

పరు డై నకలకసంభవుతోడ సరివచ్చు టుచితంబి యాీావచ్చునుజ్జ్వలాగ్ని 

శ. వలని కదిగెద మీరు మీ వాహినులును 

జాటిపొం 'డెక్కజేని నప్పార్డుకోర్కి 

యంత సఫలత: బొంచెడు నచ్యుతుండు 

నెట్లు శదనకు రుచించెం చా నట్లుసేయు, 

1. గక్కునం గదశె - "పెక్కు. [పతులు. ల. [లోనె న్నమోఘోగ్రతన్ - చ. వ. 
౨ (|[దుతద్విత్వ సంధిగా చూడవలెను; లోనె న్నితాంతధ్వనిన్ = వీర లి. విమే 

మ్ గ్రతన్ - ర; విమోఘోగ్రతన్ - = కొన్ని (పతులు, 

1. ఫీకర్య పోదు ర్భోనం జై. జైన యద్దివర్థి- చెక్కు (పతుల్డుః ఫీకంీకోరర్య బై. దుర్వారం 

బయిన యద్ధివ్య - వా. 2. బలుపునం గడంగిన _ కొన్ని ప్రతులు. 

1. దనకును రుచియించునట్లు సేయుు- “సెక్కు. (పతులు. 
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వూ 

అనిన విని జనార్దనుండు _సత్వరుం డ్రై “వెద్దయెలుంగున నెల్టవారును విన 

వైనీకులా రా సాముపాయరథంబులు డిగ్గి యాయు.ధంబులు వెట్టి నిలు 

వుండు భూమిగకు లగునిరాయుధుల నిమ్మవో(స్త్రం బైమియుం జేయ దది 

యెట్లనిన నిట్లగుట దీనికి. (బతివిధానంబుగా దీని నొసంగినమహాతుండు 

విధియించె ననుటయు సకలజనంబులు నమ్మాట కియ్య కొని యట్లు చేయం 

జూ చినసమయంబు న సమీరనందనుండు. 

= డిగకుండు చావానంబులు గడిందిమగంటిమి గోలుపోవ మీ 

రు గడంక దక్కి "వెట్టకుండు రూపణ నాయుధముల్ మహో ,న్ర్రశ 
క్రి గెలుతు !గో తభిత్కులిశతీ వశరయిలోవై భనంబు భూ + 
రిగదవివోరభంగియు నరి వకరంబులు పిచ్చలింపంగన్. 

అని బరవనంబు సేసి శంఖం బొొ_త్తి మల్ల చణిచి సింవానాదంబు నెలంగ 
నశ్వశ్యామీకు మార్కొనుటయు శినవ్వీరుం డదల్పుతో నన్నారయణా 
(న్ర్రంబు నిగుడం "జేనీన, 

అనలశిభానద్భశము లగు 

ననేకణాణములు ఫీమునరదము వొదువం 

గని యమొ్మొన యోధులు మా 

వానములు వెస డిగ్గిపెట్టి కేరాయుధప*ం భిలన్. 

పదాళిజనంబులుం వై దునులు వెట్టి రప్పు డద్దివ్యసాధనం బెవ్వరికి జాధ్ 
కంబు గాక యాఖీమ'సేనుబెసీకు మొగం బగుటయు. 

నరుడు గని సత్వరంబుగ 

వరుణాత్తుం బేయుటయును వావికీ నది త 

1. 'సంపకత్కులికరీవ - = ఛు. తి; శేన 'మత్కులిళలీవ ఆ ఏ. ఖ చ. శ. షం 

ల్లి ధీరబుద్దిభూరిగను వివోర = తి. 

Ca 

కే, రాయుధచయముల్ - కొన్ని |వతులు, 

Ca) 

1. ర. ప్రతిలో ఈ వచనము లేదు 2. ను - కొన్నిపతులు. కి నవ్వి యతం డ 

దల్పుతో =. మ పెక్కు (పతులు? లి 7 
ళ్ 

l. చ్రెచిర, వీడిచిర = అని పాఠముబు ల. కమోఘం బగుటయు ఈ. ఒ, డత, 
Ff 



? 
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* తృరుషత మాచనెడ నట్లుగం 
బరగిన గురుసుకుండు "పెద్ద పబలం జేసెక్. 

ణి 

అభ ఛారాయకా (న్ర్రవీఢిళం డగులీయు/ గృష్ట్రాథ్రనులు రధ్ందు ణీగ్గం బోయలు ఎఎ 

నం, 111.12 

శ8'. వ .ఇన్విధంబున, నశ్వశ్రాము యమ్మహా(న్త్రంబి దీపింపం జేసిన నది పేర్చి 

కార్చిచ్చు వొదవుచందంబున నమీరనందనుం జుట్టుమును నట్లు సమరవిముఖు 

లై యేమియుం గాకున్న ధర్యనందనాదులను బలిమి *వదలనిచలంబున 
ననలంబుచేతం బొదువంబడివృకోదరునిం గని కృష్ణారునులు చేరు డిగ్గి 

"రి త్తచేతులం బాలి చారుణ్యాస్త్రంబుక తంబునం బెద్ద గాలక యున్నయా 
ఫీముని రథంబు డిగ్గం (దోవ డిగక బిగిసిన నచ్యుతుం డతని కి ట్లనియె. 

న్నా 

886. కే, ఇమ్మవ్మోన్ర్రంబు( గడిమిమై. (గ్రమ్మజీంప 
'నెవ్వరికి రామి! “జేసి శా కేము శక్య 

మైన నూరక యుండుదు మయ్య వలన 

దుడుగు నాబిద్ది విని డిగనులుకు తకు, 

889. వ, అనుచు నతని నిరాయుధుం “కేసి యర్జునుండును దోడ్పడ నరదంబి డిగ్గ' 

గి (దోశె ని శ్రాణంగున. బాండవనై న్యం బంతయు బైన్యంమి నొందుటయు 

నారాయణా స్త్రంబు (పశాంతిం భబొంటదె. చదనంతరంబ, 

00. క, వారి వనుప 'వారిబలములు 
ఆద్య 1 పురీకోని వాహాన*వితానములు శ స్తా స్తో 

ద్దురభంగి నొప్ప సడళరెం _ ॥ 

గురుసేనలమీ (ద దూర్యుఘోషము కసెలంగన్. 

887. 1. వదల్లమి ననలంబ్బుచేతీ ధా ల. శ, ష్ష. = చెక్కు ప్రతులు, 2. చేతులు మొగిచి 

రయంబునం జారో= డ, . 

889, +, శాంతం బయ్యె, శాంతత నొంచె . అని పొఠములు, 

890. 1, విలాసములు - కొన్ని పతులు, * 9, లెసగన్ = శ. షమ, కొన్ని (పతులు, 
* ఖా 



640 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

891. వ. ఆసంరంఖథంబు సూచి సుయోధనుం డశ్వశ్రామతో నింకను నమ్మవో, స్త్రంబు. 

[వయోగింపు మనుటయు నతం డది పునః ప్రయోగ ం౦బున కర్షృంది గా 

దట్లయినం (బయోగించినవారిని వధియించు నిట్టగుట గురునకు వర 

దానకాలంబునం గేశవుం !డాన తిచ్చె( జావోటములు రెండును నొక్కరూవ 

కావున నమ్మహనీయా(స్ర్రంబు పగతుర నోడించి యంకటితోడ( చెగియె. 

గృష్టుం డీయుపాయంబున నప్పరమసాధనంబు గడపిపుచ్చె మన మేమి నే 

యుద మనుచు నీట్టూర్చు నిగిడించె ననవుడు నాంబి కేయుండు సంజయుఖ 

కి ట్లనియె. 

892, కొ, చారాయణ్యాస్త్ర మిమ్మెయి 

నె రిచమూసంచయంబు వధియింపక పో 

రారాజును (దెణియుల చా 

రేరూవున సంచరించి రజీ6(గింపు తగన్. 

898. వ, అని యడిగిన నమ్మనుజపతికి నూతనూనుం డీ ట్రనియె. 

శీ9క, క, ఆమనుబజపతీకి నళ్వ 

శ్రమ యటులు నెప్పుటయు నతం డన్యా(స్త్ర 
సోమంమిన. వాండవసే 

నామర్దన మాచరింపు నావుడు. గడిమిన్ . 

895. తే, [దౌణి గాంశేయనేనమై వాణవితతి. 

బరగం వేయుచు నాచార్యుమరణ మంత 

రంగనంళావ మొనరింవ నక్కజముగం _ 

దణిమి పాంచాలేతనయునిం చాంకె నధిప. 

896, తే. శకి యిరువదేనముు లుద (గవ్భ త్తి. 

వశతనితనువునం బజపీ రయంబు మెజయ 

మణియు నికువదిమూ? డు|గమార్గ ణములు 

నిగుడ[ జేసిన నాతండు వెగడుసడక. - ౯ 
Ca గొ 

§9!, 1. డాదిమూ ర్తి యైన నారాయణుడు = ట. బ. వ. 

లక. _1. తనయుతో _ కొన్ని (పతులు; బలముతో = ఊ, వ, 
గొ 



ల్సి 

జె 
ఇ 

(81) +, ద్రోణపర్య్వము _.. పంచమాక్వాన పు 611 

శీ97. వ, +నికితనారాచంబుల నొప్పించినం గోపించి. 

898, మ. గురుపుతుండు గడంగి నూతేీవొగ అం గోదండముం గేతువుళా 

ధరణిం గూల్చినం జూచి సాత్యకి సుదౌద్ద్ధత్యంబునం దాయకం 

, శర మొక్కంటన మూర్భ వుర్చా వెన ధ్యష్టద్యూముు ఫాలంబు ని 

ష్టురనారా చీహాశంబు “నీయుటయ. బాడుం 'జేరివై సోలినన్. 

899. వ, కనుంగొని రోన్ మోదందులు మనంబునం జెనంగొన గిరీటియు భీమసేనుం 

. డునుం గవిసిన౯ా శాసట మొ శిశుపాలపౌ తుం డగుయువరాజును మాళవుం 
డగు సుదర్శనుండును 1 బెరవుం డగు నృద్ధవ త్రుండునుం గూడుకొని 

యయ్యేవురు నయిదలు.దుసాయకంబు లేయ నక్కుంభనంభనసంభవుండు 

వానిం బంచవింశతీశాండంబుల ఖండించె సీట్లు దొడంగి యందఅకు నన్ని 

రూపు లై. యేపునం బోరుచుండి (పచండభల్ల|తయంబున భుజంబులు 

శిరంబునుం దునిమి సుదర్శనుం గృతాంతదర్శనంబున కనిచి పౌరవుజేరునుం 

దలయును నటికి విశిఖిఖలం “జేదికుమారు కి మందించి మదంబున సింవా 

నాదంబు సేసి శంఖం బొ త్రినం జి_త్తంబులు గలఅంగి సాొంచాీలురుం' బాండవ 

బలంబులుం జలం ెడలి పాణలినం బోక నిలిచి ఫీమార్దును అమన మరల్చి 

రప్పుడు పొకళశాసనతనయు: డతనీ నిలు నిలు మని యదల్ని సంరంభవిజృం 

భితుం డై. 

W 

400. క. గురుసుత నీదుభుజావి 
స్పురణము దివ్యా(న్ర వీర్యమును గురుధరణీ 

వరుదెస కూర్మియు( కేబ్రూలపీఢ్రి 

కిదెరలకుమీ యనుడు నతడు దీప్తాకృతి యొ. 

401. మ, నియతిం బావకబాణ మేయుడు మవోగ్ని జ్వాలికామా లిక 

ల్ల యసందో వారథ' వజద్విర్గద మాలాసద్భట। శేణి కా 

898. * 1. తలయుం డ.త. 9. మువేశతనేయుడును ద. వ, వీ. 

» 

899. 1. పౌఇడక్రుం డగూండి వ. 2.,సాయకంబుల ౬ కొన్ని |[వతులు, 8, మర్దించి- 
శ 4 

కొన్ని |పతులు. 4. లురుం బవమానసూనుండు ల్లోనుగాగల పొర్ణిడవబలంబులుం- 
© © 

శ, మ, చెక్కు (పతులు. 

40. 1. జూచెద = పెక్కు (ప్రతులు. హీ తిరుగకుమీ _ ఉ, ఈ. 
? 
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తయముం జేయుచు సర్వ్యభూతభయచాకారంబునం బేర్చి య, 
త్యయ కాలజ్వలనోద్దతిం గవిసి యేశా చొహిణిం [దుంపంగన్ . 

402 క, కురునేన యుబ్చి యార్చుచు 

హరియు నరుండు మడియుదురు శరానలశిఖలళా 

సరి గలే (తీభువనముల 

గురునుతునకు ననంగం దూర్యఘోషము' లెసన్, 

408. శే. ఎల్లి దివ్య జాణంబులు కేహటొల వేవ( ణు గు 
'జేయునట్లుగ [(బహ్ము నృజించినట్టి 

క్రీ ర్రనీయమహ్మోస్త్రంబు (గిడి మంత 

నిష్ట యొప్ప( (బయోగించె నృపవరేణ్య. 

404, వ, ఆ|బవ్మో( స్త్రంబుచేత నద్భుతం బగునళ్వశ్రామయా గ్నేయా(న్త్రంబు నంతీరా 
Cul బగుటయు6 గ్రైటథాంతకుండును గిరిటియుం వాంచజన్య దేవదత్త ౦బుకేల 
పూరించిన బాండవసై న్యంబున _ సింవానాదశంఖ భేరీమవోరావంబుల 
నెలంగెం గౌరవనేన కలేటమొగంబు వడియె నప్పు డగ్గుకునందనుండు. 

405. అ, తెల్ల మయ్యె నాకు దివ్యా(న్హ్రృబలము లే 

కునికి 1సిగుమాలి యనికి నింక 

గడంగ నేల దిని నుడిగదం గా కని 

యుల్ల మున దలంచి విల్లు చచి. 

406, వ, అరదంబు డిగ్గి తొలంగి పోవంబోవ. 

1. యంత్యయ ఇ రూ కొన్నీ (ప్రతులు. 

1. అడరెన్ _ కొన్ని (పతులు, 
జొ 

లో a ల 1. బొల్లువోవు _ కొన్ని (వతులు, - ం ణా 

1. లో్తిన ఏ కొన్ని పతులు. రి వెడమొగంటు _ కొన్ని |వతులు. 
1. దిక్కుమాలి _ర. . 

లా 

ణ్ 
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407. క.*బిగి 'దొలంకాడ(గ నేలకు 

408. వ, 

409. ఆ, 

10. సీ. 

407. 

408 

409. 

410 

మొగి కిలెకే డిగె నన(గ ముందట దోంవెన్ 

విగతదురోతత్వభాసుం 

డగు వేదవ్యాసు( డమ్మవోపురుషునకున్, 

అటి అళ్ళ త్థామవ వ్యానుంణు గ) వ్రద్దుభులమహీమ సెన్సువీ ఏం 

సం 17445. 
a) 

+తోంచిన వినయసం[భమంబులతోడ వినతుం డై గద్గదకంకుం డగుచు 

మునీం|చొ మదీయం బగునా గ్నేయా(న్తుంబు శేవృథ మయ్యె నిది యేమి 

మాయయా  యెొజుంగ సురానురగంధర్వాడిజాతులకును దుసృవాం 

బయినయద్ది వ్యసాధనంబు మనుష్యు లగు కృష్లారునుల దహింవం జాల 

దయ్యె ననవుడు నాతపోధనవర్యుండు వినుము నీనంశయంబు వాపెద నని 

యతని కి ట్రనియె. శె 

ఆది'దేవుం డైన యవ్విష్ణు( డఖిలలో 

'కాభిరమణార్థ మై జనించి 

మహితతపము సేసె మైనాకనై లంబు 

నందు. 'బెద్దకాల మధభవుగుణిచి. 

పవనాళను(డు నూర్ణ్వజాహుండు నగుచు నన్నారాయణుం డలిఘోరనిష్టం 

జలుపునాతవమున సంతుస్టు డై జాలళ రేఖ] 'నొప్పారుజడముడియును 

శూలపినాకాడిసుశీమీవాచాయుధముల 'వెలింగెడుచేతులు విలసదురగ 

యజ్ఞోపవీతసమంచితవకంబు శోభిల్లంగా. బొడసూవె శంభుః 9 

1. దళుకొత్తగ = 9. ట. 2. లకొ యొరగ = సెక్కు (పతులు. 8. తనిర్భానుం 

డగు వేద - అ. ఊళ, ల ప, కొన్ని [వతులు. 

1. నిరర్ణక మయ్యె, "మిక యయ్యొ = అనీ పాఠములు. శ 9 

lj, మరుగుచెంచి అ డక, వ్, 

1. నొప్పిన = కొన్ని (వతులు, ౨, మహితాయుధ గ. జ. య. వ్వీమననిశిత = ఉ. మ. 
4) | 
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41లి, కం 

418. 

414. 5, 

415. నం 

411. 

419. 

414, 1. బినాకీ ఆ డక. ఏ. 
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గ 
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డపుడు వచ్యాతు( డవ్విరూపాతునకు ధ 
రఛాతలము జానుపాణికిరంబు లొంద 

(మొక్కి. నిలుచుండి నుదుటిివె మోడ్పు గోలు 

భక్తిం గదియించి యి ట్లని (పస్తుతించె. 

స్థావరములు జంగ మములు 

నీవలనం గలి7 దద్వినిర్శలర జా 

(ప్రావీణ్యము దగ [బభువుల 

“శే వారల ౩న నీవ యిత్తు మహేశా, 

సురలాదిగ6 గలజీవులు 

పురుషార్థ చతుష్టయంబు( బొంది సుఖిత్వ 

సృురణము నొందుట నీదగు 

కరుణాతిశయంబు వడసి కాదె కపర్టి, 

క, వేదములు ధర్మ*వాచక 

వాదంబులు( దద్విలాసవంతం బగుధా 

(తీదేవోత్కరము భవ 

(క్పాదుర్భావములు గావె కలా లేందుధరా. 

వినుం దనుయగా నతినిర్మల 

మననస్సమాధి[పకర్ష మగ్న తవలనం 
గను(గొని త దూపభజన 

మొనరించు మహోత్ము( డమృత మొందు( ేబకుపతీ, 

ఆని మణీయు ననేకభంగులం (బస్తుతించి చే చేవానిన్ను భక్తి భజియించు 

నాకు ననన్యసులభ| పభావం బొసంగు* మని యళ్యర్ణించుటయు చేవముఖురిం 

డగువిష్ణు దేవుం (బనన్న దృష్టి _నాలోకించి యప్పరమేశ్వరుండు నీవు నర 

eo 

1. కేవిధమున కైన = బి, వ. 2. వరము లిత్తు- తబ. =? 

1. వాక్చయ్ = విన పాలక వాదయులు -వ, 2. పార్వతినాథా = శ్వ 

జ 

శో 
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* 'మరగంధర్య్వకి ర్న రగరుడోరగాదిభూతంబుల నవలీల గెలిచి వరమచేజో 

విరాజమానుంశ వై_ వర్తింపుము నీకు నన్త్రంబులళ(న్త్రుంబుల నగ్ని జలంబుల 

నళనినార్ద ఏంబునను శుష్క ంబునను స్థావరంబునను జంగమంబునను జావు 

నొస్పులు లేకుండంగలయవి దొడరిన ననై నీజయింపు మని వరం విచ్చెం 

గావున నన్నారయణుం డీవిజయ్యుం 2 నెగడె నకనియంద జనియించిన 

నరుండును నట్టివాః డై కూడి సంచరించునరసఖుం డగునర్దేవుండు నిజ 

న మాయావి శ్లేషంబుల జగన్నోహానుం డై క్రై వివరించు నమ్మవహోత్ము లిరువు 

రును దానవుల వధియించుటకును ధర్మపంస్థాపనంబు "సేయుటకు నై వలసిన 

_ యప్పుడెల్లను జననాదికృత్యంబులు గైకొని కీసినోదింతురు వారలు గడా 

యీకృష్ణారును లని చెప్పి క ఎవ్పదై_వపాయనుండు వెండియు ని ట్లనియె. 

416. క, నీవుం దప స్తేజోవి 

చ్యావిభవనమ[గమూర్తి వగు దైవమ నీ 

"శీ వినిపీంచెద( చెలియం 

గా విను వారలకు నీకుం గలయంతరముల్ , 

417. శే. శుభ మగు నుర్విమృ త్రిక సురుచిరంపుం 

(బతిమ గాసించికొనీ యందు బరము నావ 

హించి పూజానిశేషంబు లెల్లిం “కేసి 

నీవు దొలుమేన( గొలిచితి నిష్థతోడ, 

4168. క. వారలు లింగాధిష్టా * 

నారూఢుగా, నొనర్చి యర్చించిరి భ 

'వ్యారాధనపరు లె మును 

+ గొరీపతి నతులనియమకల్పన 1వెలయన్ . 

శ ఇ అ 
415. 1. నురానీరగంధర్వ - ల. వ. వీ. శీ, మ, నా. -కొన్ని ప్రకులు. 3 2. ెలువు మని- 

వ 
1 

ల. లి, విచేయుం డై - శ. వ. "పెక్కు పతులు, "శ “వివారింతురు- ల 

418. * 1. చేళన్ = కొన్ని (ప్రతులు, 

Cy ణ్ 
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సో 

419, వ. ఎ _ల్రెజంగునం -దేసినను బర మేశ్వరారాధన:ంబు నర్వార్థసాధనం బగు నందును. 
al 

లింగంబునందుం బూజించుట "యర్నయం చాగాధించుటకంలు ననేక 

గుణంబు లెక్కుడు గావున లింగార్ననపరు లగువారల *నర్భారాధకుండ 

వగు నీకు నెట్లు జయింప వచ్చు మీమీపూర్వజ న్మంబులంుర్చనంబుల ఫలం 

బులు 'చారతమ్యంబులతో ననుభవింపవలవదే యని 'ఆలియం బలుకుటయు 

నళ్వశ్రామ పులతాంగుండును సమాహితాంతరంగుండు వై రుదునిం 

దలంచి నమస్కరించి గేళవుం గొనియాడి పరాశరనందనున కభివందనంబు 

సేసిన నమ్మవోముని యంతర్జానంబు నేయ చానును మరలి వచ్చి నిజ 

రథారూఢుం డై యరుణగభ సి య స్తగిరిసమీపంబున కరుగుటం గనుం 

గొనుచు6 గురుపతోపాలికిం జని యతనికిం గాలోచితం బెజింగించినవా. డై 
బలంబుల( దివియ నియమించే నట్టు తిరిగి దీనంబు లగు నాననంబులతోడం 

గారవులు విడిదలకుం బోయిరి పాండవులు బహుతూర్యనినదంబులు సింవా 

నాదంబులుం జిలంగం బొంగారినస సము[దంబుచందంబిన నుల్లసి ల్లునె నె న్యంబు 

మగిడించికొని నిశ్చింతంబు లగునంతఃకరణంబులతో ( గృష్ణోవలాలితు లగుచు 

420. మ, 

419. 

క్తీ20, 

వొ 

నిజశివిరందులకుం జనీరి తదనంతరంబ ధనంజయుండు, 

వోదవ్యానములీం(దు౯ డద్దనునవం బిరమేళ్ళందునుపొము నెన్సులి ఐ= 

సం, 7178. 

మవానీయాక్ళతి సంయమి[ పవరు ధర్మన్ఫూ ర్హిసంకీర్తనీ 

యు వుళాగ్ని | పతిమాన కేజు( గరుణాయు కుం * బదీప్రాన్వ యో 

ద్వవు నాళ్చర్యకరవబోధనిధి 'వేదవ్యాను.. బుణ్యుక జయా 

వహు. డై వచ్చినవాని నాగమమభా వాసాననాంభోరువాున్ ం 

1. వ్వక్థియందు, |[పతిమయందు = అని పాఠములు. యవయవసమేతుం డైన య 

భవు నారాధించుటకంళు ననేక గుణంబు = ట. బి. వ; యెల్ల వూజనంబులకు కారో 

ణంబు లక్కు డగు - యు. న. 2. [వశిమ్ణాకాద్తరుం డగు కొన్ని |[వతులు. 

క్. కడకుం వగ, జ. ” 
ళు లా 

1. (బదీప్తాన్వ యోద్వహు . శ. ప. = చెక్కు (ప్రతులు; [బతీపాన్వయోద్వవహు = 

కామె. రి. a 

నీ 

a 



% 
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421. వ.* అంతంతం గనుంగొని ౧రుత్య ంతవినయసం।! భమంబులతో దండ|[పణామంబు 

సేసి యాననార్థ ్ రపొద్యాదిపూజనం బుల నారాధించి నమీవభూమిం 

గూర్చుండి కృళాంబలి మె సుుపనన్నం బగునమగువోమునివదనంబు వీ&ంచి. 

429, శే. అవధరింపు మవోత్మ కయ్యమున "నేను 

శా|తవుల చేయం బూనుచో నరభనముగ 

నడరి ముందట నొకరుండు పుడమి నడుగు 

గ లిడక కీపావకనిభమూ ర్తి యెసక మెసంగ. 

ఉరికి. చ, కిరణము లుల్లసిల్లి దన శేల నుద|గపుశూల ముండ(గా 

బొరి.బొరి నందు ఘోరముగం బుట్టిన శూలపరంపరల్ గరం 

బరుదుగ వారినెల్లం దెగటార్పంగ నే వెనుకళా శరంబులం 

గురియుచు. 1జంపినా(డ ననికొందు జయంబు సముద్భటంబుగన్ . 

424. క, అప్పురుషు: డెన్వండో యని 

యెప్పుడు మదిం దలంతు నతని నేర్పడ నాకుం 

"జెప్ప "వలయు కనని యడిగిన 

నప్పార్గున కిట్టు లనియె నమ్ముని పీతిన్. 

4265, వ, నీయడిగినయతండు. 

426. ఉ. ఆదికి నాది లోకముల కన్ని(టికిం (బభు కేడ్త న్యయుండు వే 

చాదిపవి[తవాచకీస వా సపరిస్ఫుటోచాచ్యరూపు( డం 

428. 1. జూచుచో - వ. కొన్ని (ప్రతులు. &. దినకర్యపతిమ్లూర్లి - ఉక. మ.వా 

పావక|పభమూర్తి 8 ఎ కొన్ని (పతులు. 

428. 1. జంపె నాగ గయికోందు జయంబు = వమ; జంపినాడ నయికొందు జయంబు= 

ఆ, ఇ. ఏ.క. కొన్ని (పతులు. 

42%. 1. వలె నన్న పార్టున కప్పుడు మది సంతసిల్ల యమ్ముని (వీతిన్ _ ఉ. ఈ, 2, మీరన 
® య 

వుడు ణా గ, ణి శి 3 9 శ క 

428, 1.వినాకి = చ. 2. వవ్యయుండు - కొన్ని [వశులు.” శి. సీమగ్రపరిన్ఫుట 
_ గోచరుండు = ను 4, వాచ్యరూవు _ అ. ఓ. ఓ, బొ క. గ; చాచ్యమాను, 

కీ ర్తనీయు, గోచరుడునంహో = అనొ పాఠములు; "వాక్యరూపు = వా, 



తా ౯ 

848 శ్రీమదాం దధ నమహాభఖారీతము 
లో 

హొ క దళన[ పకారకకుభోదరంపళారక దివ నాము డం ం 

జ ఇ ళీ జ థి సంచ ం జ 

బాదయితుంచ దృజ్మహిత ఫాలు:డ. ల్ ఎండు భక్రియు కి కిన, 

కీ2/. క. 'యోగీందుచిత్తకమలా 

భోగనాధుపుభుండు [షళ్ళలిపురుషాత్ముండు ని 

రోగ స్వరూపు. డన్య 

కాగోచరు: డధికనులభుం డమలాత్ములకుగ్ . 
a 

శ26, ఉ. నీలగళుండు శంకరుడు నిత్యుడు సడ్యసురూస: డు జల 

త్కా లమవోనల। (పశ మక! (వచు శామృతళృష్టవిమృర 

చ్భాలమృగాంక శీఖరుండు "దె దై తరకుజ" ప కీ ప్ర: చారణ కీయా 

లోలపరశ్వథుండు కీసకలుం డమలుండు (పియుండు శాంతికిన్ + 

కీల9, వ. అని |పశంసించి కేకవ్వడి గనినవాండు రుదుం డగుటం చేటపటచి దకమఖ 
"_ మథనతిపురమర్ష్దనాదు లగు నద్దేవునిదివ్యలీల లుపన్యసించి మహా దేవపళువతి 

శివ పముఖంబు లగు తదీయభవ్యనామంబులకుం |బవ్భ త్తినిమి_త్తంమి లగు 

నర్భంబులు చెలియ నిర్వ చనంబు సేసి యట్టిపరమేశ్వరుండు నీకు వరదుం 

డయి సన్నిధి నేనె నతనిం గని పెన్నిధి గన్న చేదవోలెం గృశార్థుండ 

వై శయ్యంధశకాసురభంజనుక తంబున గడిందిపగ అడంగుదు రయ్యాదివ్లు 

ధకీనుర్చరుం డివ్విధంబున వైరివధం జాపాదింప నీకు "గెలుపు గొనుకు 

సుకరం బయ్యు నీతపంబు పెంపునం దొల్లి సన్నిహితుం డై నీకుం |[వియంబుగా 

. దొవ్యాన్ర్రంబు లొసంగె నంతటం దనివి సనక యి "శ్రెటింగున భక్తపరాధీన 

త్వంబు | పకటించె నీవు పుణ్యా తుండ వస్పరమాత్ము నాత్మ నిలిపి నమన్క- 

రింపు మాసర్వలోకశరణ్యు శరణంబు. సొరు మక్కరుణాకరుండు శరణా 

425. 1, దృష్టి యు కొన్ని (పతులు, వి, (పళయాంతక [కియా = 9. లీ. కుళలుండు 
ణు 6 

గలం డఘ-ాపశాంతికన్ - స; డచలుం డమరుండూ = ల, ం న - Cl 

4£9. 1. కవ్వడీ నే కనినపాడు రుదుం డని శేటపరచి _ వ. వీ. శ. వ. £. వ్యుత్పన్నం 

: బులు సేసి = కొన్ని (పతులు, ల, మవోపీరుండు = కొన్ని (పతులు. “= శ. మహాఖభా 

గుండ ఇ గ్రా. . న 

చా 
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+ గతులకు నాయురార్తోగె ద్రశ్ష ర్యాధిసకలాభిమతంబులు నిత్యంబులుగాం 

(బసాడొంచు నని నిస్టైళించిన నయ్యర్జునుండు దండ| పణాము పూర్వకొంబుగా 

భ క్రిరసాయ త్తం బగుచిత్తంబునం "జం|దధరు నెలకొలిపి సాం|చానందం 

“బనుఖవించి సాత్యవ తేయుచరణంబుల శెజంగిన సమ్మునీం దుం డయ్యిం[ద 

నందను నభినండించి మఖివి గమ్ముని దీవించి విజయంచేనె నని యిట్లు సంజ 

యుండు ధృతరాస్ట్ర్రున కెణీంగించె ననీ జనమేజయునకు టై శంపాయనుండు 

సెప్పుటయు, 

480. క. మునివగ డోణుని'వ్భ త్రము 
" విని “తుష్ట్రుండ నై_తి విను వేడుక నా 

మనమున దోడో నొద వెడు 

వినీపింపు దగంగ మీ(దిన్భ తాంశంబున్ , 

431. వ, అని యడుగుటయు, 

432, చ. అమరకిరీటకోటి'క రితారుణరత్నమరీ చివీచికా 

నముదయఖేలీనోల్లసన చారుపదాంబుజ కాంతిపూర దు 

ర్షమీదనునూనునం చయవిచారణ చి త్తవివోర బోథనా 

గమహితనాదనిర్వవాణకౌతుకోవి|శుత రతి తా|కిశా. 

488. క. *జనవినుత బాదరాయణ 

మునీం|ద వాగమృతనిధిసముద్భూ తా న్లో 

దనకీ రి సుధాకిరణా 

వినఆాఖిలభ | దకరణ వి కుతీచరణా, 

5. నిందుధరు _ కొన్ని (పతులు. 

శి 

480. 1 వర్తన - కొన్ని (పతులు. 

482. * 1. ఘటితారుణ = బి. వ. త. నోల్లసిత - వ. ళ. షమ. కొన్ని (పతులు. 

ర్వీ, జానుశానన విధానత విత్తవినోర = న. 
[వతులు; మక్రిత 2 వా. | 

శ్ న్న 

489, 1, వినుతిపర _ క, ఘ. వా; వినుతపద = కొన్ని [వతులు. 

* వతులు. . 
ళ్ళి 

. దను 

విశుత - అ. ఆ. ఇ. ఈ, కొన్ని 

౨, కరుణా = కొన్ని 



గ 

ణా డూ 

650 శ్రీమడాంధ మహాభారతము 
Wy a 

484, మాలిని అమృతమయవిలాసా యాగ!*భాస్వర్విలాసా . 

౯ విమలవాదయరమ్యా "వీత రాగాదిగమ్యా 

కమలభ వనమస్యా "గౌర వాధికన్టోశస్యా 

శమదమపరివ ర్రీ శాశ్వతానందమూ ర్తి. 

గద్యము. ఇది (శ్రీ మదుభయకవిమి త్రీ కొమ్మనామాత్య 

పుత్త బుధారాధనవిరాజి తిక్కనసోమయాజి [పణీతం 

బయిన (శ్రీమచాంధ మవహాభారతంబున 

[దోణపర్వంబునందు సర్వంబును 

బంచమాళ్వాసము,. 

(శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము నందలి (దోణపర్యము సంపూర్ణము 

494. 1. భాస్వర్విలాసా = వ; భోగోద్వికాసా _ వా. 2. విళ్ళతజ్ఞాన ళమ్యా - ఏ. ఈ, 
వేదసారానుగమ్యా = వ, 8. సేవ్యా - కొన్ని (ప్రతులు, ' 

ళా 
ట్! 

క 



లీ ముది ఇ 

3 

ఢి 

పద న్ర్రము 

అ 

అంచితశాలకేతు కిరళాలళి 

అంత 

ఆంత 

అంత 

అంత చెప్పీణీ నీకొడుకనికి 

అంత బోవకనూతు 

అంతక విక ముండు 

అంతకుమున్న ధృ ష్టద్యుమ్ను 

అంతకు 'సీద దేజి 

అంత నంకుమంతుండు 

అంత నపరాష్టాంబయ్యు 

అంత నపరాహ్హూంబయ్య 

అంత నరుణకిరణుం డన్వర్థాఖి 
అంత నొండొక సారథి 

అంతయు: గనుంగోని 

అంత నియ త్తలంబుదా త్త 

అంత విరాటుండు లయ 

అందజమేనుల గంగి " . 

అందు నడుమ నరనాథుం 

అంబిక పూనివచ్చి 

అంబరను వగులనార్చి 

గద్య 

> 

"a 

న్ మహో 

ఫి స ష్కపర్వవు 

పద్య ప్రథమ పాదనూచి 

పుట పద వ్ర్రము 

అంబు పవమాననూర § 

అంహోమర్షను. డాజనార్టనుండు 

11 అకట తండి సచ్చినంత 
129 అకట నికాంతలోభమున 

176 అక్కట తం (డిలేని మము 

వీది[ అకట పూజార్జులగు 

66 అక్కడ నడచినం గొంతేయా 
109 అక్కడి బంధులం జంపుచు 

bl అక్కువూరుండును దుర్ముఖుని 

188 అగ్గ లిక దూది దరికొను 

109 అచలనిభుండగు నలంబను6 

296 అజాతశ తున కిట్ల నిర 

ర్ి అ యెడ 

92 అ యెడ 

140 అ యెడ 

188 అ మెడ 

78 అ మొడ 

185 అ యడ 

128 అ యెడ 

“55 అ యెడ శ 
148 అ యెడం గనుంగొని 

11 అ యెడం గురుసితొ 

107. అ యెదం "గౌరవ న్నైన్యంజు 

హాబారతము 



ళ్ 

654 శీమచాం[(ధమవాథారతము 

పద గ్ర్రము 

యెడ గృప్లార్థునులు 

యెడ జయ[దథుండు 

యడ ధర్మతనయుం 

యడ ధృష్టద్యుమ్నుండు 

యెడ నకులనందనుండు 

యెడ నర్జునుండు 

యెడ నీకొడుకు 

యెడ నీకొడుకు 

యెడ ఖీష్ముండు 

_ యడ శిఖండి 

యెడ సౌబలుండు 

సంకులసమరం౦ంబున 

సంకులసమరంబున 

సమయంబున 

అట్టు దనవారు మేలుచే 

అట్లు దా(కుటయు బకాంతకు 

అట్లు దా(కుటయు' వారల 

అట్టువచ్చునా గదంగని 

అట్లు (శుతాయువు మూధర్చ్శిర్తి నం 

అడరి కురుసేనవై 

అడరిన చానవుండు 

ఆడ 56 గాళింగ నాయకుళి 

అడవి దరికొనిన 

అడిదము బలుకయునుం 

అడుగుటయు నతండతని 

అతండు' దానికి. దలకక 

64661466 ఉ 6666 UC 

అతండు దివ్యా న్ర్రజాలంబు 

అతడు ధన్వియగుట 

అతడు నొచ్చిన తలి 

ఆత (డు నొచ్చియు నొ(టించె 

అతడు మణియును 

అతండెంత సొటిచెప్పిన 

Cag 

వుట 

28 
141 
198 
76 
142 
211 
68 
118 
18 

220 
150 
151 
185 
149 
59 

160 
187 
156 
75 

215 
165 
79 

106 
156 
145 
185 
241 
168 
19 

218 

49 

182 

పద నము 

అత( డొండొక విల్లె _్రీన 

అతనింగాంచి యధిక 

అతని కప్పుడెదుర 

అతని జయించునంచు 

అతనితో నిట్లనియె 

అతని మునుమటు 

అతని యరదంబు . 

అతని రథ రతకులు 

అతిగువ్యాంటిధి 

అతి ద ఎ్రశ ౦బగు వాంతు 

అతిరయమున గురుండు 

అతులిత రథ[పతానో 

అత్తి నీతనయుం 

అ త్త ల్ నురఖచరాదుల 

అ కెఅంగాచరింపనుం 

అదలి చిదోణు(డు భీమ్మండు 

అది యట్లుం డెనప్పుడు 

అది యట్లుండె నమానువ 

అది యాజాణము లెల్ల 

అదియునుంగాక 

అదియునుంగాక 

అదియునుంగాక విను 

అది శికగాని రోషంబు 

అధిప నోన్యాపకార 

అధిప నీతనయుండ్లు . 

అధిన నీపు 'సెప్పినట్టిద 
అధిప పాండునుతుల 

అధివ థీమసేను. డడరిన 

అధిప యై "గీక్వ రేళ్వరుండై న 

అనఘ నీ కెదిర్పియని 

అనయము నుగ ౦బగు 

6 అనల జ్వాలలు పర్యు 

a ణా 
- 

ణా 



ఖీష్మ పర్వము 

పద్యము * పుట పద్యము 

అన విని గాం చేయుండక్కట | 2|| అనిన విని చిలునవ్వు 

అన విని నవి పాండవుల 171 అనిన విని "దేవకి 
అన విని నవ్వి యొక్కండు 127 అనిన విని ధృతరాష్ట్రం 
అన విని ీషమ్ముం డిట్టులను 285 అనిన విని ధృతరాష్ట్రం 
అన విని యూజడి నిదా 146 అనిన విని ధృతరాష్ట్రుడు 
అ 17 అనిన విని నరీనూనుండు 

'అనవుడు ధర్మశనయుండు ' 81 “న్ విని నవ్వి యతండె 
అనవుడు నతడు 919 అనిన విని నీవు తుండు 
అనవుడు నతండు దుర్గమ (gg "నిన విని వఠాళర 

'అనవుడు నప్పర మేళ్వరుం శల ఆసన విని యచ్యుతుం 
అనవుడు నప్పలుకులకు ఇ ఈనిన విని యకండట్ల 
అనవుడు నయ్యిరువురు 191 అనిన విని యతండట్లు 

అనవుడు నవ్వికవ్వడి కిం ౨06 “న్ విని యతండట్ల 
అనవుడు నాంబికేయ 186 అనిన విని యతండు 

అనవుడు నేంచెనంగంగ 204 గిన విని యనిమిష 
అని తలంచి కుంథసంభవాది 180 ఈనిన విని యమ్మను జ 
అని తలంచి తొలంగి 217 కై అనిన విని యరునుం 
అనితల నీవు పొండు 114 అనీన విని యాంబికేయుండు 

అని శెలివొంరిన మొగంబుతో లి అనిన విని యాంలికేయుండు 
అని 'కెలివొంది పలికిన 95 అనిన విని యా భూపాల 
అని 'చేవాసురకోటి 994 అనిన విని యోధవీరులం 

అనినం గోపించి శిఖండియు 209 అనీన విని వార అందణు 

అనినం |ఖాగ్గోలివపలి ఎ 112  ల౪గిన విని విష్ణుండా జిస్టుని 
అనిన |బియమంది నగరికి 1g0 నిన విని వై చిత్రవీర్యుండు 
అనిన గుడాశేకు పలుకు “ 06 అనిన విని నసంజయుం 

అనిన నట్ట కాక యని 114 అనిన విని సంజయుం 

అనిన నట్ల కాక యని 990 అనిన విని సంజయుం 

అనిన నాంబిశేయుండు అనిన విని సంజయుం 

అనిన నాతని పలుకులి గ ౧ 92s అనిన విని నంజయుం 
4 శి 

అనిన నా నూతనందనుం * 186 అనిన వివ్వ్రఛ్చుండ్డు ౪,  * 

అనిన విని కుంభనంభవుండు 119 అనిన విళోకుండు 
అనిన బీని కృష్ణుం 206. అనిన నవ్యసాచినమయ 



ల్ 

౯ 

కొ 

656 (శీ మచా ౦ ధమవోభారతము 

పద న్టము 

అని నియమించి కొలువు 
అని నియోగించిన నతం 

అని పలికి గాంగేయుం 

అనీ పలికి గొనయంబు 

అని పలికి దీనమానసుండగు 

అని పలికినం బద్భ్మ'నాభుండు 

అని పలికిన విని 

అని పలికిన విని 

అని పలికిన శాంతనవునకుం 

అని పలికి పారఠాళశర్యుం 

అని పలికి పార్థునిం 

అని పలికి యచ్యుతుండుచిత 

అని పలికి యప్పరమ 

అని పలికి యలుకవొడమి 

అని పలికి యూరకుం జెం 

అని పలికి సంజయు కరంబు 

అని పలికి సంరంథంబున 

అని పలికి సమర ప్రకారం 

అని పలికి సుదర్భునంబుం 

అని పలుకునంత 

అని పలుమాటలాడి 

అని పురికొల్చ్పికొని 

అని [వౌ ర్రంచినం 

అని బహు[పకార ంబులం 

అని మజియు ననేక 

అని మజియు నీద్భశంబు 

అని మణియును 

అని మజియును 

అనిమిషుల ప్ప నూచి 

అనిమొన బేవదానవూల * 

అనిమొన నోర్తుఫష్ము * * 
అని యగ్గి ంచినం బొంగి 

? 

౯౫ 

పుట 

15 

181 

87 

A 

281 

175 

177 

£07 

204 

14 

89 

67 

45 

178 

దల! 

18 

88 

218 

94 

197 

12 

110 

198 

12 

116 

40 

88 
179 

227 

178 

206 

62 

Pn 

వద న్ర్రము 

అని యగ్గి ంచిరంత 

అని యగ్గించె నంత“ 

అని యతనికి దివ్యద లిపి 

అని యవ్యల నెజింగించిన 

అని యాడుతులువ మాటలు 

అని యాతనివలనను 

అని యిట్లు య్యిరువురు 

అని యిట్లు చాలవనాండు 

అనియె నని చెప్పిన ళ్ 

ఆనియె నప్పుడు గాంగేయుండు 

అనీ యజీంగించి [బివ్మా 

అని ర ట్టియెడ 

అనిలజ భీష్ములు దమతమ 

అనిల తనూజుం డోకా బ్రారుండు 

అనీ వారలవలను సూప 

అని వెండియు 

అని వెండియు( బుండరీకాతుండు 

అని వెండియు వివిధ 

అని వేడికొని వినతుండయి 

అని సంజయుండు వలవించు 

అని సంజయుండు ఫీప్మా 

అని సంపార్థనంబు చేసి 

అని సకెతుకంబుగా 

అని సమాయంబుసేసి 

అనుచు బటుళ క్తి నప్పార్థుని 

అనుచు నేవీ యెదిరిన 
అనుచు మజియు నయిదమ్ము 

అనుచు మొనగడచి 

అనుచు వేగచ్చు పలుకు | 

అనుజుండు వడ్ల కోంఖుండు 

అనుటయు( గెరవులును 

అనుటయు' (గీడియిట్టు 

వి 

nm ఇ 
"థి 

116 

148 

225 

210 

119 

189 

280 



వద గ్రము 

అనుటయు 'నట్ల కాక 

అనుటయ్లు నతండిట్లను 

అనుటయు నర్జునుండు 

అనుటయు నాతం డిట్టను 

'అనుటయు నా సూతనందనుం 

అనుటయు నిట్లను గంగా 

౮ అనుటయు వై శంపాయ్గను 

అనుటయు నంజయుండతని 

అనుటయు నంజయుండది 

అనుడు దయార్డ "చిత్తు 

అనుడు నతండు ఘోరముగ 

అనుడు నత(డు పాండవా 

అను నట్టి యెడ నర్జునుండు 

అనుసెడ శిఖండి చాపము 

అనురూవములగు మాజొడ్డనముల్ 

అపరాహ్హ్హసంగతుండగు 

అపరాన్ల్హానమయమున 

అపుడు 'సేరి ఖభీముండతనికి 

అస్పలుకు లాక రి ంచి 

౩ అప్పుడనూపభూపాలుండును 

అప్పు డపరాష్లాంబయ్యె 

అప్పు డర్జునుండు కళ 

అప్పుడా కళింగవతి 

అప్పు డీం దనందనుండు 0 

అప్పు డిరావంతుండు 

అప్పుడు 

అప్పుడు 

అప్పుడు కృష్ణార్థునులు 
అప్పుడు |క్రోధమున్లంగను ఇ 
అప్పుడు గయ్యంబు సాలించి 

అప్పుడు గాంగేయుండు నేయు 

అప్పుడు దేవ(వతుండు . 

పద ము 

అప్పుడు |చౌవదేయులు 

అప్పుడు ధర్మజ భీమ నకుల 

అప్పుడు చెక్కం|[డు రఛికుల 

అప్పు డువ్బి దుర్యోధను (డతి 

అప్పు డుభయ నై న్యంబుల 

అప్పుడు ఖీష్ము. డెంతయు 

అప్పుడు మధ్యందినమున 

అప్పుడు మన బలంబుల 

అస్పుడు రెండు సైన్యములు 

అప్పుడు శల్యనందనుండు 

అభిమన్యు [దుపదనుత 

అమరతటినీతనూజుచె 

అమరతరంగిణీ తనయు 

అమరు తొడవుల వ (జాంళు 

అమ్మాట మనమునకు 

అమ్ముల "నేనుంగు కొమ్ముల 

అ మెయి. గారనులును 

అయిదు నారనముల 

అయిన నీతో నప్పటప్పటి 
అయ్యవనరంబున 

అయ ఖ్రవసర ౦బున గాంగేయుండు 

అయ ్ రవసరంబున దురో గ్రధనుండు 

అయ్యాదవసింహుండు 

అయి గ్రరావతుం డొక్కూరుండును 

అయ్యేడ్చుతో నిట్లని 

అరదంబు రవము సేలంగంయగ 

అరద బులు పొడిపొడియె 

అరదములు దీవులున్న త 

అరదములు ర ధికవరులును 

అరదములన సవరణలతో ౦ 

అరిబలంబు వె నొక్క దివ్యా స్త్ర 

అరుణములును సిత ంబుల్లు 



గొ 

Pa కొ 
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పద్యము పుట పద్యము 

అర్కునుదయా_న్రమయముల ల అపగా నంధనుండు మురారి 

ఆ 
ఆఖండల నందనుండును 

ఆ సొత్ర ఫి "వేజొక విల్లానుర : 

ఆ నేనకుం దలకడచి 

అర్జున చూచితే మన 194 ఆ వదివేవురు నెఅ 

అర్జునుండడరి [దోాచార్యు 1586  ఆపన్నిద్దలు నై న్యాటోవ 

అర్జును డప్పు ఫీష్ము గని 48 ఆపృవషతపా తుం డుద్దత 

అజవజల్ర న రథంబులు 90 ఆబి ట్రిదంపుటం వజచే 

అ౭ీముణీ గుజ్జపుదడముల 162 ఆరథనీవవాంబులు 

అణీముణీ నడరిన 78 ఆరయ వివృత స్వర్గ ద్వారము 

అశిముజి నీకుమారవరు 121 ఆరా|తీ ధర్మత నయుండు 

అలయ కరయనోపిన 229 ఆరా|తి నిన్ను పీడుకొని 

అలవి యొజుంగ నేరక 60 ఆరెండు బలములందును 

అలికి యతండు నూతుతల 122 ఆ శకౌతులు వీ(డు గాలుమానిసి 

అలిగి దశార్జాధీశు(డు 178 ఆర్తుడై యవ్విళోకుని 
అలుకదక్కి. నన్ను నధిక 288 ఆర్వురును గడంగి వాయముల 

అవని గంపింప లలిత 94 ఆలోనన శెప్పిలిలయ 

అవియెల్లను "శై (గురియలగ 67 ఆలోనన శెలిసి మెలుంగు 
అశని కల్పము లివి యర్దును 225 ఆలోనన మెయి దొమ్మిది 

ఆనుర కినిసి కృ శాంత 167 ఆ విల్లు ద్రుంచి రౌద్రరసావేళం 

అసురదళన లీలావ్యా_ 148 ఆ వెల్లువ శరజివ్వాల 

ఆనుర వెండియు! బెక్కు 184 ఆ శౌర్యం చాస_త్వ్వం తాళీలం 

అ(స్త్రవర్ష ౦బు€ గురియంగ 186 ఆసమయంబునం గృ వశల్య 

3 

219 ఆ సౌభ ద్రుండుగ వు వేసవి 

ఆ ఘటోత్మ చుండు దివీజులకు 168 ' 

ఆచార్య, (పథ్ళతులగు 113 = * (ద 

ఆచార్యు( ద్మీవఘననారాచము 70 ఇం౦క( బళ్చాత్తావం బుడిగి 
ఆత (డు చీతసేనుని 125 ఇంక నమ్మాటలాడుట 

ఆ తూపులు నటికి పరిస్ఫీశం 218 ఇంకనేమేన్నియుం జెప్ప 
ఆత్మ యోధుల కెల్లి 10 ఇంటం డెవులున్ం .జచ్చుట-" 

ఆ ధృష్టద్యుమ్నుంకును గ్దలయ్ర 3 26 ఇంత పావంబు సేయంగ 

ఆ ధృష్టద్యుమ్నుండు సకోధుండ్రై 70 ఇచ్చటకి మీరలందణు 

ఆ నినదము విని పాండవ 25 ఇటు దగునయ్య కృష్ణ 
త్త ఉ శ 

త్త 
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ఇ 
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పద్యమూ పుట పద్యము వుట 

ఇట్టి వానింగ నన్ను మీ రెజింగి శ 204 ఇట్లు నిలువరించి 212 

ఇట్టు లగుట్టం కేసి 'యెవ్వరి 89 ఇట్లు నీ కొడుకులు 188 

ఇట్టుల్తాడి పిదప నేమియు 210 ఇట్లు నొచ్చిన వికర్ణుం 142 

ఇట్ట తీరథ మవోరథులం 169 ఇట్లు పనిచినం చార్గుం 229 

ఇట్లా ఖఫీలంబుగా భగదత్తు 112 ఇట్లు పలువురు ధరణీిశులురవ 1567 

ఎట్లు కర్ణ సౌబలుల 177 ఇట్లు పొండవవ్య్యూహంబు 1¢9 

- ఇట్టుక్కు మిగిలి యొక్కిన 168 ఇట్లు పొండవ నె న్యంబు ర్ 
ఇట్లు [కూర నారాచంబు 145 ఇట్లు వితామహాునె త్రి 1 

ఇట్లు (శేడించి గాంగేయు “ 68 ఇట్లు పు[తళోశానల 175 

ఇట్లు గలయన్ జెరసి 192 ఇట్లు "పెక్కం[డ తోడం 99 

ఇట్లు గవిని 56 ఇట్లు ెద్దయుం బొద్దు 217 
ఇట్లు గవిసి 101 ఇట్లు పేర్చి కురుబలంబు 126 

ఇట్లు గవిసి 182 ఇట్లు (పతిభటతురంగ 46 

ఇట్లు గాంచగేయుంజేయు 92 ఇట్లు [పళయ కాల తాండవం ర్లీ, 

ఇట్లు చిత నేనుండు 157 ఇట్లు బలంబుల నిలిపి 86 

ఇట్లు తృప్తి బొంది మందాకినీ 281 ఇట్లు బల్లిదుండయి 198 

ఇట్లు దండినొచ్చినం జాండు 169 ఇట్లుభయనై న్యంబులుం 172 

ఇట్లు దన్ను బెట్టుగిట్లిన 166 ఇట్లు భానుమంతునంతకు 7A 

ఇట్టు ద టిమి గాంగేయు 216 ఇట్లు థీమసేను( జేరం 185 

ఇట్లు 'చాంకి తోమర (పాన 98 ఇట్లు భూచారియయిన 164 

ఇట్లు చాశి విరటు తమ్ముండు 223 ఇట్లు మాలులేక తటుము 182 

ఇట్లు దుశ్శాననుండు సోలి 818 ఇట్లు మూర్శితుండయిన 152 

ఇట్లు దేవ్యవతుండు 220 ఇట్లు మెజసిన | 48. 

ఇట్లు దొడంగి యుద్భట ' 99 ఇట్టు అంఘించి 196 

ఇట్లు [దుంచి అ... 100 ఇట్లు వడినకొడుకులం ఎ 128 

ఇట్లు ద్రోణుండు [దుపదుం 186 ఇట్లు వజపీన నతని 191 
ఇట్లు ధర తనయుండు 199 ఇట్లు విరథుండునువిశిఖ 150 
కిట్లు ధృతరాష్ట్ర నకుం ~ 2 కట్లు వెడిలిమకరవ్యూవాం 118 
ఇట్లు ధృష్టద్యుమ్మ్నుండు ౧ ౩ 18683 ఇట్టు [శుకాయువు నేయివీ చిన 74 

ఇట్లు ధృష్ట ద్యుమ్ను (డు 100 ఇట్లు సన్నద్ధుండయి- 3 180 

ఇట్లు నడచి"కురుకే [తంబు 24 ఇట్టు సారథివడుటయు 76 

ఇట్లు నిలిపి యార్చి  ' 108- . ఇట్లు నునాభుండువడుట _ 160 
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ఇట్లు నున్భిరుండై. 
లట్లు నేన మొగ తిరిగినం 

ఇట్లు నేసిన విని 

ఇట్లు సొచ్చి వృకోదరుండు 

ఇన్లై దిర్చినం జూచి 

ఇక్లేసి యార్చి వెండియు 

ఇట్లూప్పి సేనాపతి యగు 

ఇత(దు పాంచాలు రాదిగ 

ఇతని తలం పే నెటింగితి 

ఇతరేతర శరకృత 
ఇత్తటీ మనుష్యభువనం 

ఇ_ల్రాజంగునం దలపడి 

ఇ_లైజంగున నిజ పుత్రుం 

ఇ _తెజంగున _నెక్కువ 

ఇదో క లిషేదె. వ్రపాయనుండు 

ఇద్ మున్న యెనుదోణుండు 

౩6 (శీ మదుభయకవిమి త్తం 

ఇతె | క్రీమదుభయకవిమి త్రి 

ఆది (గ్రీమదుభయకవిమి త్తి 

ఇ చె యేను గూడవచ్చితి 

ఇ ద్దెన నుబల తనూజుండు 

ఇనుమును రాగియుందగఠరం 

ఇప్పర మోపాయంబు . 

ఇవ్వుడే నూరకున్నం | 

ఇమ్మెయి6 గిట్టి వాయునుతు 

ఇరువ దేనమ్ముల 

ఇరు వురం గ ఎ్రిష్టుల 

తిలం[గీడగం బుట్టిన 

ఇలఃబడిన నవాచళుల _ _ 

ఇల ధూళి యెగసిన - 

కవ్విధంబున 

ఇన్విధంబున 
ఇషా 

పుట పద వము 
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జగములకు నాదికారణకుగు 

జగమెబుగంగ [డోణునవ్ = 
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జనియించినంత నుండియు 

జలరువాంబులు పాండవ 

డ 
డొల్లెడు తలయును 

"త 
తగని వనియని శలంపక గ 

తగునె యర్హున యీ "పంటిశనము 

తడ(బడె దివ్యజాణముల 

తచనంతరంబ 

తదనంతరంబ 

తదనంతర ంబ యుధిస్టిరుండు 

తదనంతరంబ శ(న్త్ర 

తదనంతరంబ సొత్యకియు 

తదవసరంబు నంబతి 

తదవనరంబున( బొదివి 

తదవసరంబున 

తదవసరంబున 

తదవసరంబున నంబర 

తదవనరంబున నితని 

తదవసరంబున నుభయ 

తదవసర బున వృకోదరుం 

తరవనరంబున శిఖండి 

తదవసరంబున సరభసనంబున 

తదవసరంబున సాత్యకి 
తదవసరంబున సాత్యకైతో 

తదవసరంబున సూత్మజల 

= తనకు (దల యని ==" 

తనతన శంఖంబును 

తనతో. గాల్వురు సాల ఇ 

*త్సనదు నొవ్వున కలుకక 
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తవ భుజసార' మేర్పడంగ 
.తన ముందృటి యోధులు 
తన యరదంబు విళోకుండు 
తనయుడు నొచ్చిన 

తన విక మంబు “సేనలు 

తనువుధర( బొందకుండగ 6 

“తన్నుం దాన యువశమి౧చుకొని 

తమకుం దమ 'యోధవరులకు 

తమతమ చేశంబుల. 
తమ్ముల దోలిన నతి రౌద్ర 

తమ్ముల నొంచిన న్మగజు 

తమ్ములు వీగినం బతి 

తణీకింజొచ్చి కడంగి 

తజిమి వికర్ణుడపుడు 
తణీమి సాత్యకి గృతవర్శ 

తజీమి సుళర్ము ౦డు దాంకి 

తల(కెడువా(డు గాండు 

తలకడచి నడచు [దోణుని 

తలకొని నీకుం [వాణంబులు 

శలవడి నానా(న్ర్రముల 

ఈలపడి య౦త్యకాల?ఖి 

తలపడి యగ్గురు నందను 

తథ (వయ్యలై న బా9ణంబులును 

"తాం6కి యుజ్జ శల బాణతతి * 

తాటి సిడము విజిగి 

"తాతల మామలన్ నుతుల 

'తాన_స్తశిఖరి మజువడ 

శ్రీమిరము గవిసినం బాండవ 
తిరిగిన వందల 'నేట్లిక్లి 

తుంగమడువున నాడు మాతంగ 
తుండ ౦బుల్ఫు గావించి 

తునిమి తోడన [కొ-వ్వా(ఢి 

a గొన 
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భీమ్మ పర్వము 

వద శ్ర్రము 

తునిసిన బావో మ స్తో 

తురగనికరంబు తోడం 

తూర్పు తలగాంగ నీ సుతు 

(తూలె) నట్లు దూలిన 

అరలక లకణుండు 

తొమ్మిది ఖండములై 

తొ ల్లి గురుండు చానవులళోడి 

తోడంబుట్టువుపాటు సూచి 
[తిగ్నర్హపతి మొదలయిన 
(తుంచి నవ్వుచు 

ద 
దనుజఖండితుండయి సడి 

దినుజపతీ యెచి దుర్యో 

దనుజుండు మాయాధికు. డర్జున 

దనుజు లొనరించు మాయలు 

దనుజెంద్రు నిలుచుట 

దను జేశ్వరుండు మాయం 
దాని కతండు చలింవక 

దాని క య్యుధిష్టిరుండు 

చానికిం గినిసి శినిమనుమండు 

దానికి జల మెడలక 

దానికి [దోణక ఎ్రశవర్మలు 

చదారుణరోవం బడరయ 
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దిక్కుల దన బాణంబులు 

దివ్యర థస్ఫార దీ పిజాలంబులు 

దుర్యోధను దుర్ణయంబున 

దుర్యోధను మాటకు భుజ 

దుశ్ళానన వికర్ల చి[క్రస్థేనులతో 
దుశ్శాసన వర్ష నింధాను * 

దూరాంతిక దుర్గమ విసొర 

చై_వాధీనము సర్వమున్ 
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"దెప్పరపు(జోట నీకీ యొప్పని 

చేవ నీదగు దివ్యదేవాంబు 

'దేవ[వతుండు చెగిన యప్పుడ 

'దేన [వతు పలుకులు 

దేచా వెళ ంపాయనుండు 

'దేచా వెళ ంపాయకుండు 

"దేవా జనమేజయ వసుధా 

"దేవా సురవరు లొక్కటియె 

దొల్లెడు సూతులు( అెలుచం 

ద్వీరదము లొజెడివియు 

[దో ణాచారు గండు సుత [తాణ 

[దో ణాచార్యు(డు [ద్రుపద 

[దోణుండలిగె శరాననంబు 

ద్రోణుండు గోపించి తను తాణం 

ధ 
ధనంజయుండును దనకు 

ధను రాచార్యుని. జూచి 

ధరణినాథ చేకితానుండు 

ధరణి నెత్తుటం దోంగి 

ధరణీచ[కము [గక్కునం గదల 

ఛాత్రీళ "మేరువు దశణంబున 

ధూళుల మేఘంబులు 

ధృత రాష్ట్ర్రండును బుత్తు'లు 

ధృతి బలుపొప్ప నిల్చి 

ధృష్ట్ర శేతుండు కౌరవోత్కృష్షుండై న 
ధృస్థదు బ్రమ్నుండు నుజ్జ వల 

న 
నకుల (డు సవాదేవుండ్రు 

నగపతియు( బోసి గబితళ్డీ 
నడచిరనిన విని సంజయునకు 

నడికి రేయివచ్చినను నొవ్వ 
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నను మార్గొ్మని గెలువంగ 

నన్ను. జాంసుశేళి నున్న 
నరనాథ యింక భీష్ముని 

నరవతుల నెల్లి భీమ్మన 

నరనఖుండ నీవు నఖుండును 

నరు.డత్యద్భుత వి|కముం లి 

నరుడు దనమీంద(.-దొర౮౫డు 

నరుడు ళిఖండిం దజిమిన 

నరుంజేచి శిఖండి 

నరుడు ధనుర్గుణరావ 

నరుండు ర థిక జనంబు_వై 

నలువురు 'నేవురు బిడ్డలు 

నాదు సభనాడి నంతయు 

నాండె చెవ్ప(గన్న నాకు 

నాకు చేవ[పతునకు 

'నానాన్హ్రంబుల వాయముల 

నానాన్ఫుటవర్ల ౦బులు 

నామముల బితృపిళామవా 

నాయుల్లి మరయ నిను 

నారదుశేత నిన్ను 
నారాయణ నీశేం గడు 

నిగమ శిఖావిహోర మవానీయ 

నిజఘటకు మిగిలి యు త్తరు 

నిజసింవానాదమున 

నిడుపునం ధూర్యును బడమరచై. 
నినూః గొని 7లిచెద 

నినునెబుంగకుండి 

నిను మున్నైె౦ంత యు నమ్మి 

నియతియళ క తపమును. ౧* 

నిరతిశయ మహత్త్వోనేష 

నిలిచి మవో్హ్రం బెఅమంటలు 

- నివాతులంజేయుచూ 
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నీకు మాదెస 'నను[గవాంబు 

'నీకు వాదయవ బ్రథంబొంద 

నీకొడుకు లందటును 

నీతనూభవుండునెటిగుణి 
నీతలంపు లెస్సనీవు 
నీచెనం గోపింతునె 

ఛీమాట మెయిన చేయుద్దు 
నీయడిగిన భంగిక గాంగేయు 

నీయుదయేము దై విక 
నీవు తనూజుల దుర్విన 
నీవు దన్నడిగిన నివధోపాయం 

నీవును (దోణుండు గలుగంగా 

నీవు ఖీష్మున కలికిన 

నీవొకరుండు దక్కా6గ 

నెట్టన యాపగానుతు(డు 

నెవ్వగ యింత యేలవిను . 

నేటి భంగినూడ నృపవర 

నే మెయి ఒనెనను 

నొచ్చియుం బెన6గిన 

గొచ్చియు ఫీమ్మని వె 

నోనేసి సూతువాయశళంతానము 
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పట్టి పాలార్చదరు వీరు 

“పతి పురికొలిపిన 
'వశియును [దోణుండు 
పదంపడి నిటూర్పునిగ్గిడించి ఇ + 

పదపడి దుర్యోధనుడు 

పదిటన్" ధృద్కుమ్నుని 

పది వేవురాజులు దన ' 
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పనుచుటయు నతండు 

పరగి తో౭తెంచు పాండవ 

పరమ మునులాదిపురుషులు . 

పర మేస్టి నీవుగడు 

పరాక్రమ [కీడలునలుపు 

పరి థఛానంబును చేరు 

పలుపీ రథికులను సూతుల 

పలక పజియలుగాంజేసి 

పలకయుచాలును గొని 

పలు చాయల నొప్పిన 

పలుచోటుల( బలుభంగుల 

సవనజుండు మూండు ళరముల 

పవనసుతుం గళింగ 

పాంచాల బర్భర వత్స' 

పాండ వబలముల యత్య్యుద్దండ 

పాండవబలములు దలపడి 

పాండవ నైన్యముల్ దలంగి 
పాండవ నైన్య సంఘపరిపాలన 

పాండవుల జయింప 

పొండ వేయ మాత్స్య పొంచాల 
పొండ వేయులు మాత్ళ | 

పా ండున్భపాలనంద నులు 

పొండునుతులేమి భంగి 

పొండ్యపతియును శేకయ 
పాడియు సత్యముం గలుగు 
పొడియు సత్యముం గలరు 
పొయవడం జొచ్చు గుంపులు 

పారాళర్య [పముఖోచార 

పార తుండు శ కి 6 బరగింప 
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పిలుచుటయ్ము నత(డ్యు ఇ 

పుండరీకంబు లుద్దండ 
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పురికొనుచుం దెరలుచు 

పురుమిత్తు9ని నేడుజ్జి §ల 

వురుషుండన వేజొకంజే 

వురుషుండు చెడు ననువాండును 

వులరుహూత సహితమగు 

కలి. బొడగన్న లేళ్ళగమి 

పుష్టోదంచిత సార వీర 

వృషతకుల ముఖ్యు డీిమ్మెయి 

పవృవషత పౌ తుండు గద వెన 

'వెక్కం[డతోడ నిమ్మెయి 

చెనంగు నట్టియెడ గాంగయుండును 
చినుగాలి' దూలు మొగిళు 

చిరిగి పాండవాంబుధి 

ఇజవార లధిక భీలిన్ 

పొడువంగ (వేయంగ నత6ండుం 

పొచివికొని శకుని బలము 

పొదివి పలువురేయ( భొడువ 

ప్రాలిచోని శౌర క్ర రేిఖం 

పోక నిలిచినబలు 

[వమదం బానన-కాంతి 

[పాంకుంచ యోచనీల 

[పోవులు గట్టినగుజ్రపు 

ఇల్లు 

ఫలములయెడ (బవ్చోర ఎ 

ఫల్లును(డు భీష్మ ముందటి 

26 
జధిరిత దిబ్నుఖంబ గుచు 

ఇలియుండగు పార్టపుత్తు9౦డు 

బలు జీవమువోయిన 

బవరము సేయు చుండియు 
వాలురు వృద్ధులు:దక పైగ. 

వీబువోయి రథ ఖ్రంబులు 

'జెడిదముగ నేయ రథముల 

వుకు పద్యము 

థ్ 
భండనంబున( దనయుండు 

భగదత్తు నాలోకించీ 

భగదత్తుని నాకవ్వడి 

భగదత్తు నెగిచి కౌరవ 

భగద త్తు నేను(గడరిన 

భల ౦ బొకటం వీతామవు 

భసిత వరఖథాగ పాలా 

థారతవర్ష ంబున నుదార 

భారతవ ర్లము(దొడంగి 

భారతవర్గ మునకుం గా 

ఫీమనంద( డగు[కుత 

భీమసేనుండు నేడు 

భీమ నేనుతో నిట్టనియె 

భీమసేను నతడు "పెక్కు 

భీమ సేనునివె మనఖీష్ము 

భీము. డుద |[గదర్బ్పమున 
భీముని తనయుండత్యున్రామగతిన్ 

థీముని దెస. గాళంగో భామ 

థీముని పోరుట గడు 

ఫీముని ముందటిబలము 

థీము వారులంగూల్చి పేర్చి 

భీషమ్ముండు దుర్యోధనున 
ఫీమ్మం డభిమన్య్యుంగడచి 

భీమ్మృం డొడ్డన మేర్చిన 
ఖీమ్మ చెసకుం జనుచున్నం 

ఖీమ్మ నంవజకోర్వక 

ఖీష్ముని గర్వంబుపడి 

భూపో క్రమ”విను పాండు" 

భూమికిం గాంగ([బాణముల 

భూరి తపోవిశేషపరి 

భూరి బలఘోరముగు 
బ్ న్యూ 

ల. 



వద ము. 

భూరి రయంబున న్జెన 
భూరి శ"రాసార బున 

భూరి శనసుండ యొక్కటి 
భూరి ళ వుండుదొమ్మిది 

భేరీ ళంఖాదిరవ స్ఫారత 

: వు. 
మందరమూ మవోంభోనిధి 

మకర వ్యూవాం బనియెడు 

మగండు లేనిమగువ 

మగధ మహేాకుండేచి 

మణి గణోజ ఎల మైన 

మదమునం గోన లేందు 

మదమున |శుతాయువోక్కట 
మదము మిగిలి కేతుమంతు(డు 

మ దేశుండంత నిలువక 

మ బేశున్ వెగడొంద'నేనె 

మనకు కాందురాజతనయ 

మన కుమారులలోన నయ్యనిఆ 

మన బలంబునందు మంచి 

మనమున భీష్ముండిట్లని 

మనమున విషాదమడర(గ 

చునము పూంచివట్టి 

మన మెల్ల ( వితామవూు 

మన మొన. గని ధృష్టద్యుమ్నున'" 

మన మోవారములు సెడి 

మన య్మోధ[పక రము 

మన యాధులందలును 

మన వాగవ్వరునోర్వో + 
మన సేనంగలగంగ 

మన నేన చేర్చి వెలార్చిన 
ణో ౧ ” 

మను 'జేంద్రవినుము 

శ 

» 
ఫి 

ఫీమ్మవర్వము 

పుట 

184 

88 

127 

108 

191 

178 

118 

105 

115 

పవ రము 

మన్యు సముజ్జ పలుండు 

మమ్ము నెమ్మి మైంగలయ 

మరలుపుండు పట్టు డిట 

మర్దిత శాప సంకలన 

మబుతురె యాడిన మాటలు 

మటియుం చెక్కులు లోక 

మటీయు నందు నిందును 

మణియు ననేకదుర్ని 

మజీయు నమ్మారుత 

మణియు నొక విల్లుగొను 

మల(గి గజ కంధరము 

మలయ మనంగ కు క్తి 

మాకెమ్మెయి సా[మాజ్యము 

మాటలు "వెక్కులాడి 

నూత్స్యకై కేయాది మను 

మానుగ ధర్మకే|తం'బై'న 

మానుషమేటికి (దె వాధీనము 

మిగిలి పవమాననుతువై 

మీతం;డి |దోణునకు( దోడైై 

మీతం[డి భవత్సుతులకు 
మీతం|డి సింవానాద సీత 

మీరు నా హితంబు గోరుదుశేని 

మీ వీటికెల్ల "మేటివి 

ముందటి పదుం డ్రునానృవు 

, మునివరు(డైన నారదుండు 

మునుపది వేవుర( జంపుదు 

మునుపోటుల6 బడినొచ్చుట 

మును మత్స్య నాథు నగరం 

మున్నును నేం గారణముగ 

మెజుసి మంజలచ్తారి ఇయు 

మొగుళులు లేకయు నుటుములు 

మొనల వినోదంబునకుం , 

ఖా 

639 



fr 

470 శ్రీమచా౦ం ధమవోథారతము 

"మొన లల విటుగ 
న డు 

మొనసి మృగేం|[దు మృ గేందుండు 

మొనసి శిఖండిని మున్నిడి = 

మోవాతమంబు వాసే 

య 
యాదవ కేకయ పాంచాలాదులు 

యుధిష్టిరు మొగంబునం 

ర 
రంగ|త్పథన స్తుత్యతురంగ 
రక్కుసుండు విజిగినం 

ర_కనదులలోన రథయాన్న 

రథము మీదికి. జను బెంచి 

రథములను సామజముల 

రథములు దజచైె. చెలువగు 

రభస తోభిత మేదినీ 

రవిం గొల్చి యు తరాయణ 

రాజులు మంతులు ననియెడు 

రెండు బలంబుల వారలు 

రెండు వీళ్ల జనంబులు 

“రేవకడ రఖథసమున 

ధా 

i 6 

"అక్కలు సించి కంఠమున 

లు 

లలిత పీతాంబర్భబు 7 

ల_సకంబున కొలందికి 

సీతిఏ లోకోత్ప త్తి స్టితి విల 

చ 

వ్న్షట 

లలి 
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ి1ర్లి 
44 
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1£5 
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140 

లీ4 
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229 
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27 

180 

£0 

47 - 

66 
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పద ర్టము 

వ 
వంగాధిపతియు శార్యో 

వగపును గోపముం గదుర 

వగవ(గ నేంటికి. బార్థుండు 

వగవ(గ నేమియుం దగని 

వచ్చి యిట్లనియె 

వాయు వేగంబులై న్ 

వారలందలటు నొండెరు 

వారల శర నిచయము 

వారల శర వర్ష ౦బులు 

వారికి బాసటయె పాంచాఇ 

వారి నననేల తొ భ్రియు 

వారిరువురు జలమున 

వారును ముందటి యార్యురు 

- వారు మవోబలుల్ వాగియు 

వారెవ్యరం“చని వినుము 

చావానము చాన నడపుచు 

వించానువిందులు [గ దుగ 

విందుని సార థినొక 

విక అర భుండగు నావృష్టి 

వి|కమ ఐవోరంబున కుం 

విచలద్దండ ధరోపమా (శయ 
విఢడిద లకు. బో యెనపుడు 

విడువక చావట వలపట 
విధికృతం చెవ్యర్కి నుడుప 

వినికి గలిగి రతీించుచు 

విని గాంగేయుం డడరిన 

విని నదియును నెయ్యెడ 

విన్సి పాధడునందనులు ద్ద దాగా 

విని మురాంతకు( డితండు 
వినుండన్యు లవ్వరను - 

వినుండు శరతల్పగతుండ నై 

గా శా 
a 

వుట 



వినుత (వజ్ఞాజాణంబున్న 

విను మలుక నొడమి 
విను మానుష చతుర్గతి 

వినుము * 

విరథుండై పొలివోని 

నిరథుండై యఖిమన్యు 
“విరథుండయి మాత్స్యపు తుండు 

విటిగి భవత్చుతు 
విజుగుట నొచ్చుట 

విల్లుం గేతువుం [దుంచి 

విల్లును నమ్ముల విడుచుచు 

వివిధ నన్నా వాయుతముగా 

వివిధోచ్వామ వాయావళీ 

వివ్యచ్చు నొవ్వు నెంతయు 

విశేషించియుం గౌరవ 

వీ(క మె నకులునిందాంకి 

వీనియందు వివిధమణి 

వీర రసాంబు పూరమును 

వీరన్వర్గము ధనముగ 

వృద్దులు గతాయువులు 

వెండియు ధనార్జన ంబులు 

'వెండియు నేడు బాణములు 

నెక ,-నమందుచు( గురువతి 

'నెనుకొని విజిగిన 

వెరవున ధృష్టద్యుమ్నుని 

'వెరవు లావుంగలుగు 

వెబచజశచ్తి వెగడువడి 

వెలి(గిరి బలములు 

వెలివిరిసీ వచ్చు అథ, 

వేగమెయిది వృష్టి వీరు 

వేగినం గౌరవిసేనలు 

వేగుటయు సత్వరంబుగ 

ఫీష్మపర్వము 

పుట వేద న్రము 

వేదవ్యాసమునీళ రు 

వేట్ొక విల్లు పుచ్చికొను 

వై రమున నులిచి 

శ 
శకుని (వతివిందుర్ధచాంకిన 

శక్తిదుంచి తీ వసాయక 

శరముల వేగంబున 

శరములు కురుపతి 

శరములు మూంటం గ్భపు 

శర వేదన సనర్వా౭గము 

శల శల్య చి త్రసేనులు 

శల్యుం డుగ కోపంబున 

శల్యునారాచ పంచకము 

శలు బ్రమీంద (గవలు 

శాంతనవుం డనేకబల 

శాంతనవుండును సముల్లా 

శాంతనవుండు బేజో 

శిఖండియు సొత్యకిరథం 

శినిమనుమండు నద్దనుజు 

శూలంబున ప్రాడింబుండు 

శోణితము' వెల్లి గ విసిన 

[శాంతంబ య్యొను వావాన 

(శ్రీ నిర్మాణ విచకణ * 

(శీ) విలసనత్వగురు 

శీ నంపొది వచాంబుజ 

ఇల 

ను 
సం[భమమున నవుడు 

సకల బంధుజనుల 

నఖు(డు నంబంధి శిముసొండు ఇ 

సగము నచ్చినీ యొడళులు 
నత్యవరా[కముండగు నీ 

సత్య (పతిజ్ఞండవు న 
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పద న్ర్రము 
ల 

సత్యవతీ వివాహం బొనర్చు 

సత్య వతుండగు నిమ్మవో 

స_ప్పమదివస రజనీ 

నభయమయి శకుని నై న్యం 

నమరం బప్పుడు దనుజులు 

నమరం౦ంబురాజులకు 

నమర కెొతుకి యిన 

సమర [క్రీడ న లీలం 

సమర [క్రీడ సలిపి 

సమర [కీడా సన్నావాము 

సమరాంగణంబుగడు 

సరభనముగ సారథి 

సరభ సుండ్రై యుధిస్టిరుండు 

నరసిజనాళ్ళ బంధుజన 

సహోదరులకు నవోయత్వంబు 

సాత్యకి యపష్పుడేచి 

సాత్యకియేచి ధృష్టద్యుమ్నుండును 

పుట 

227 

15 

158 

85 

208 

40 

80 

190 

175 

17 

121 

189 

49 

86 

142 

127 

157 

పచ వ్రము 

సాత్యకి మిరాటుండు అ 

సారథి యరదము భీష్ముని 

సింవానాదంబుతో భీమనేను 

నురనదీసుతుండు వరలోక 

సురలకు నజయ్య్యుండగు 

సనూతునొక్క వాలమ్మున © 

సేనల నిమ్మెయి భీష్ముడు 

నీనాసమేతుండగు నరువై 

వైరింపక యేడె అం గురు 
సోమకమాత్స న్ (పముఖోద్దామ 

సోమాన్వయ |పదీపకు 

వారిదాను నొచ్చి నొచ్చిన 

వా_సలాభువమున నతుల 

హితమును ధర్మముం దలంచి 

వహుంకారములు నదల్పులు 

— (0) — 



౧ 

శ్రీసందాంద్ర వుహాహెొోరతషము 
a 

[దోణపర్వము 

. గద్య పద్య పథమ పాదసూచి 

'పద్యము పుట పద్యము 

అంగద నాథు [మింగిన 2492 అక్క_ట పుత్ర నిన్ను (గని 

అంగిరనుం డమరపతికి 4571 అక్కట మంద ఖాగ్యునకు 

అంత 564 అక్కట రావలవదు 

అంతంతంగనుంగొని 64 అక్కడ మొగమయ్యు నిక్కడ 

అంతం బతంగుండు లలి) అక్కు_మారుండును 

అంతక ంతకుం గదిసి 440 అగణిత దుఃఖాతృక 

అంతకు ఖీమసేనుండు £76 అగునగు మేలుమేలు 

అంతకు మున్ ఘటోత్కచు తలి అ|గవు_స్తకంబు లర్బ్చించి 

అంతకు మును భగదత్తుని 808 అచటి రాజలో కమగ్గురు 
'అంతటం చెలిసి యాచార్యుండు 502 అచటు వాసి రయంబున 

*“ అంతట బోక రత్నమయ 492 అచ్చట నార్ప్చులు( దూర్య 
అంత నపరావ్హాంబయ్యె 278 అచ్చట నై న్యమంతయు 

అంత నపరాన్లాంబయ్యే 845 అచ్చటి బలములు. [బిభువులు 

అంత నిలువక 1 468 అచ్చోటు గదలి వివ్వచుండు 

'అంత నిలువక చలంబున 497 అట ధర్మజ భీమ నకుల 

అంతరంగంబు నందొక ౭ 9౫ 620 అట్టన నేల మపహాబలు 

అందటకు నన్నిరూపులై "801  అట్టిజనకు నా [ద్రుపద 
అందట్లును జుట్టిముట్టి 489 అట్టి “జెట్టి యనిలు 

అందటు నొక్క మొగంబై (| 460 అ నాచార్యుం డసమాన 

అందు వలపట సింధు ౮ ౧ 26$ అ యెడ . 
అంబస్ట ి కేవా పాం|[డాది ¢ 248 అ యెడ 4 ల 

అకట యకాతశ[తుడను 260 అ యెడ 

అక్కట తప్పం దలంచితి' 879 అ యెడ 

పుట 

897 

878 

481 

486 

865 

96: 
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494 

860 

550 

840 

481 

444 
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521 

628 
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268 

241 

248 

274 
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874 శ్రీమచా౦ం ధమవోఖారతము © 

అ యెడ 

అటి యెడ(6 గరుండు 
లు ta 

అట్టి యెడ. శేకయ 

_ యెడం జతురంగంబులు 

యెడ గాండీవము క 

యెడ చేవద_త్తము 

యడ ధృన్టద్యుమ్నుండు 

యెడ నమ్మహీనాథుండు 

యెడ నాకర్ణువట్లి 

యెడ నాచారం డాత్మ ' 

యెడ నీ కొడుకు 

యెడ వడముడి 

యెడ నుకావహుండుూ 

యెడ సోమదత్తుండు 

సంకుల నమరంబున 

సమయంబున 

అట్ల కాక యనుటయు , 

అట్లను[గహించిన 
య 

అట్లయిన వీండభిమన్యు 

అట్లా చార్యుండు పురికొల్పినం 

అట్టుంగాక 

అటు కురురాజు నొచ్చిన 
యm 

అటు గడంగి 
య ఈశ ఇ 

అట్లు గడంగు కార హీనీకముల్భ 

అట్టు గసిమనంగి కిరీటి 

అటు గాసియె కోపించ్చి 
ఛి చానా 

ee 66666 6 ee 6 6 6 

వుట. 

816 

౪48 

849 

474 

02 

ర్4 

5'/8 

609 

281 

445 

488 

460 

625 

495 

591 

441 

569 

506 

269 

582 

489 

296 

554 

406 

5998 

561 

895 

804 

828 

620 

298 

498 

పద్యము 

అట్టు చొచ్చు వివ్వచుం . 

- అట్టు ద నందగు 

అట్లు చార్కొని యర్క [వతాపు 
అట్లు నీ యొడలుండ దేని 

అట్లు పాండవబలంబులు 

అటు చెసిన వానవి 
Mm ల 

అటు భీవణమగు నరు* 
య జె 

అటు మరించి మగుడు 
ఇ ద 

అట్లు విచ్చియుం గూడుకొని 

అట్టు సంఛ్యానమయ 

అట్లు 'నీనాధివత న్రంలు 

అడరి నరేం|ద కోటి 

అడరి యా దివనము 

అడ'రెడు ని|చాభథరమున 

అడవుల దవళిఖి 

అడవుల నుండు తాపనుల 

అడుకులు దిన్నట్ల గునే 

అడ్డ పడి గురుండు 

అతండ౦దట కన్నిరూవులై 

అతండు “కేతనంబునకుం 

అతండును 

అతండును గోపాటోపంబున 

అతండు [పణత్తుండైన 

అతండు మాయావి యగుట 

, అతండు రు[దివరాను భావంబునం 

అతండు సూవెకొరవ 

అతడ ందణి మార్గ రాములు 

అతడ ందణివిశిఖంబులు 

రితండట్లచేయ సీవిమతి * “* 
య . 

అత౭డతిని తోడ 

అత(డుగని గంధమాలొార్చిత 
ఆతడు నీజొమ్ము ద్రొక్కిన 

క్ 9 
గ్ా 



వద భ్టము 

'అతడునుం బోరి పోరి 

అతడు నూయాబలోద్దతి 

'అత(డ్లొక టియెన 'నే నే గతి 
అతని. గూల్చె మ బేళు 

అతని కడ నుండి యమ్మ హి 

“అతని చాపంబుంగుంతీ 

+ "అతనితో ధృతరాస్ట్రు 

'అతని దిక్కును జూడర 

అతని వధ ౦బున కై పాంచాల 

అతని శ రాసనంబును 

అతని సుతుండులూకుడు 

అతి కోలావాల వికల 

అతి తీవమైననీదగు 

అతిలోక పరా|కమనిధి 

అ తీ గరువిలును 
అణాల to (ap) 

అదలిచి లత్మణుండు 

అది [5 మంబునం జూచెద 

అది యగునై నను 

అది యటుండె 
౧ 

అది యట్టుండె 

అది యటుంజె నాకరుని 
య ణ్ 

"అది యట్లుండె నొక్కహితంబు 

అది యట్లుం డె మహితాత్ము 

"అది యర్డచం[ద సాయక ౦బున 

అదియునుం గాక ఇ 

"అది యెట్లంశేని 

అది యెయ్యదియం"ిని 

ఇది రవి |గుంకుటగా 
అది సూతనందను(య్కు 

అదె పట్టువడియె 
అదె పార్టుండు దన-మునుమున 
అద్దేవు నుద్దేశించి 

న్ 

[దోణపర్వము 

పుట నద్యము 

E58 అధిక తపంబున నగ్ని 

4T1 అధిప వెప్పెద నీకు 

శ్వీ/6 అధిపతియు నృస్త్రగురు(డు 

589 అధిప నీయోధుల యందు 

857 అధిప సర్వా స్త్రఘాతియై 

54  అనభు నిన్ను శిష్య్ర(డును 
874 అనఘవిచార నీవరయు 

945 అనఘ సంళ_వ్రకవాననంబు 

624 అనఘ నరిత్సుతుండు 
484 అనఘు నిధర్మనందనుని 

ర్0ర్ అనల శిఖవోని నారనమున 

297 అనల శిఖా నద ఎ్రశములగు 

887 అనవిని కర్గుండిట్లనియె 

నిర్ అనవిని ధృత రాష్ట్రు9ండిట్లను 

519 అనవిని మేను వెంచి 

§42 అ* విని యాంబికేయు.డు 

402 అనవిని నూతనూను(డు 

479 అనవుడు 

415 అనవుడు 

580 అనవుడు(గద్దు(డిట్టులను 

ర్ 1 అనవుడు(గీడి నీదు 

4:6 అనవుడు ధర్మాత్మజు 

8“4 అనవుడు నతండట్ల కాక్ష 

544 అనవుడు నత(డమ్మహీపతి 

652 అనవుడు నమ్మనుజపతికి 

"08  అనవుడు నల్లనవ్వి 

546 అనవుడు నాంబికేయుం 
546 అనవుడు నాంబికేయు డు 

527 > అనవుడు నాత(డిటుభన్లు 

+ 22 అనవుణు శాకడిట్టుబను * 
5లి$ అనవుడు నాతండిట్టులను 

లర + అనవుడు నాతండిట్టులను ॥ 

675 

వుట 

870 

415 

582 

250 

457 

682 

68 

లీరిలి 

. 248 
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దరి? 
ర్! 
లిక 
లలి! 
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ర్75 
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24 
996 
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518 
804 
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676 క్రీమదాం(ధమవాోఖారతము ఎ 

వద గ్రము 

అనవుడు నాత(డిట్లనీయె 

అనవుడు నాతండిట్లను 

అనవుడు నాసూతనందనుం 

అనవుడు ఖీముండిట్టులను 

అనవుడు వా(డునగుచు 

అనవుడు శినిపుంగవుం 

అనవుడు సంజయుం 

అనవుడు నవిశేష కల్పితం 
అనవ్షడు సూతనూనుం 

అనింబడిన రాచకొడుకుల 

అనికోరుటయు 

అని కౌరవులను దక్కిటి 

అనీ చుట్టనున్న రాజుల 

అనిచెప్పి ఘటోత్కచుం 

అని చెప్పిన 

అని చెప్పిన యమ్మాటలు 

అనిచెప్పి సంజయుండు 

అని చె చ్పెనట్లుగావున 

అని కెంపుసేసి 

అని దూజీనం కృష్ణుడు 

అనినం గోపించి 

అనినం (బీతి చేతస్కులగుచు 

అనిన గాంగేయుండు " 

అనిన దృవ్టద్యుమ్ను పలుకుల 

అనిన చ్యుతుండది 

అనిన నట్లుకాక యని 

అనిన నట్ల చేసె 

అన నతండిట్లను 

అనిన నతనికి సంజయణ - 

అనిన నమ్మనుజవ ల్లి భునకు 

అనిననమ్మహీపతికి 

అనిన నొడంబడి ల 

పద వ్రము 

అనిన భీముశిట్టులనియె _ 

అనినవిని కర్టుండతని 

అనినవిని కుటిలంబగు 

అనినవిని కెంపు 

అనినవిని గురుం 

అనినవిని జనార్హనుండు 

అనినవిని ధర్భనందనుం 

అననవిని ధర్మసూనుండు 

అనినవిని ధృత రాష్ట్రం 

అనినవిని ధృత రాష్ట్ర9ం 

అనినవిని ధృత'రామ్ట9ండు 

అనినవిని నవ్వి నాతో 

అనినవిని మనవారలందరు 

అనినవిని మునీశ్వురుం 

అనినవిని మృత్యుదేవత 

అనీనవిని యతండ చ్యుతు 

అనినవిన యతండతని 

అనినవినీ యతండబ్బాహ్ల్హిక 

అనినవిని యతండు 

అనినవినీ యతండు 

అనినవిని య_త్తపోధనుండు 

అనిన విని యభిమను se 

అనినవిని యమ్మనుజపతి 
అనిన విని యమ్మను జపతి 

అనినవిని యమ్మ హాత్ముండు 

అనినవిని యశ్వద్ధామ 

అనినవిని యాంబికేయుండు 

" అనినవిని యాలీవిశకేయుండు' 
అనినవిని యాచార్యుం 

అనినవిని వారలందణు' 

"తనినవిని సంజయుం 
గొ త 

® 



పద కము 

% అనిన విని సాత థీ 

అనిన విని *సుళ్ల ర్మ 

అనిన విని సూతసుతు 

అనిన విని నూతనుతు 

అనిన విని సూతనూను 

సైనిన వెలుక( పాటి 

"అనిన సంజయుండిట్ల ను ? 

అనిన సాత్య్యవ కేయునకుం 

అనిన సూతనందను 

అని నారదుండు 

అని పగతుర యుతళ్చావాంబు 

అని పనవి వనట 

అని పనిచె నట్టి యెడ 

అని పలికి 

అని పలికి కార్యదావాంబునం 

అని పలికి గాఢ నిశృయమునగ 

అని పలికి తన సారథిం 

అని పలికి తొలగి పోవుట 

అని పలికి ధృష్టద్యుమ్నాదులం 

లెని పలికినం 

అని పలికిన విని 

అని పలికిన ళినివరుండు 

అని పలికి నిట్టూర్పు నిగిడిరది 

అని పలికి నియతుండయి 

అని పలికి పతికి 

అని పలికి సారావత 

అని పలికి పార్టుం 

అని పలికి బరవసంబు 
న్స 

అని పలికిమజలియూ** , ౪ 

అనీ పలికి మటీయు 

అనీ పలికి మహియును 

అని పలికి యర్జునుండున్న ' 

\ 

(దో ణవర్యము | 

వుట పద స్రము 

ATT అనీ వలికి యనురవరుం 

284 " అని పలికి యార్చి 

241 అనీ పలికి యిట్ల నియ 

874 అని పలికి యిరునులంతలు 

886 అనీ పలికి వాని యోాలావంజు 

శి82 అని పలికి వారలలో 

259 అని పలికి వాలుటమ్ములు 

856 అనీ పలికి సాత్యకి 

542 అని పలికి న్వవ్నంబున 

872 అని పలికం దదనంతరంట 

560 అని పలికె నట్టియెడ 

25' అని పలికె నట్టి యెడ 

623 అని పలికె నప్పుడు 

511 అని పలుకుచు నీకొడుకు 

485 అని పలుకు నంతకుం 

561 అని పలుమాటలాడి 

245 అని సలుమాటలాడుటయిు 

436 అని పాంచాలవరుండగు 

609 అని పెక్కు భంగులం జెప్పిన 

252 అని “చెక్కు మాటలాడిన 
268 అని 'పెలుచం బలికి 

685 అని [పశంసించి కవ్వడీ 

879 అని (పార్టి ంచుచు దై వంబుల 

606 అని బరవనంబు వేసి 

845 అని బరవసంబు చేసి 

288 అని బవు[వకారంబులం 

454 అని బవుఎువిధంబుల 

852 అని భంగించి యూర్పులు 
881 అని మణియు నవేక, , 

» 680 ఆని మజియు ననేక * క్ 

ర్77 ఆని మజియు ననేక 

494-* అని మణియు ననేక క 



“878 (శ్రీమచా౦ం[ధమవోభారతము ౫” 

వద న్ర్రము 

అనీ మటియు ననేక 

అనీ మజియును 

“అని మజియును 

అనీ మజియును 

అని మామ బలుకు పలుకులు 

అనిమివచదై త |, కింపురుషు 

అనిమిష నదీతనూజుండు 

అనిమిషనాథు.డిచ్చిన 

అనిమిషూనుర యుద్దమున 

అని మొనదేవ దానవుల 

అని యంత కంత కగ్గలించుచు 

అని యక్కౌరవ నైన్యము 

అని యగ్గి ంచుచు సింధు 

అని యగ్గ చె జారణ 

అని యగ్గించె నాసమయం 

అని యడలూని పొగిలి 

అని యడిగిన జనమేజయు 

అని యడిగిన నతండు 

అని యడిగిన నమ్మనుజ 

అని యడిగిన నమ్మహే 

అని యడిగిన నమ్మ హేళ, రు 

అని యడిగిన నాసూత 

అని యడుగుటయు * 

అని యడుగుటయును 

అని యతని జతుదేళంబున 
అని యనేక [పకారంబులం 

అని యప్పాంచాల బలంబు 

అని యవ్వలను సూవి 

అని యిట్లు దన్ను నిందించు 

అని యివ్విధంబున సల్లోపగ ఖ్ 

అని యుబ్బుచుండి రివ్విధం 

అని యూజఅడిల్లి (బలికిన 

వుట 

644 

288 

లర 

ర్29 

bTT 

886 

240 

611 

869 

621 

882 

618 

451 

441 

౪87 

254 

239 

427 

640 

606 

&10 

894 

56.481 

408 

888 

896 

615 

571 

456 

894 

265 

890 

(౮ 

పద న్ర్రము 

అనియె ధనంజయుండును 

అనియె నట్లయ్యిరువురు 

అనియె నట్లయ్యిరువురు 

అనియె ననుడు సంజయున 

అనీ రథంబు వెలుచం జన 

అని రాధేయుండు పాండు " 
అనిలతనూజు బాణముల 

అనిలత నూజు లావు 

అనిలనుతుండు సాత్యకి 

అనిల్యా స్త్రంబు [ప యోగించిన 

అని వాను దేవుం జూపిన 

అని వితర్కించి వివ్వచ్చుండు 

అని వీడనాడి వెండియు 

అనీ వెండియు 

అని వెండియు : 

అని వెండియు 

అని 'వెండియు 

అని వెండియు 

అనీ వెండియు ' 

అని 'వెచ్చనూర్చి యూరకుండి 

అని వెన నాదివ 5 శరం 

అని వేండికొనిన నయ్యందణిల 

అని సంశావంబులు పలికి 

అని నవినయంబుగా 
అని సొంపూ వినియు 

అనీ హితోవచేశంబు నేని 

అనుచుం గొలువు గలయం 

అనుచుం్మ జేరనడచి 

అనుచురీడి ల్స్సుడు లల 

అనుమ. [గూరంబులగు 

అనుచు బదికిలంబడి. 

కో 

"అనుచు దనయరదం 
ఈ 6౮ 

శ 



వేద్యము. 

అనుచు నచట నున్న * 

అనుచు నకీని నిరాయుధుం 

అనుచు'నయ్యాచార్ము్యువై 

అనుచు నాక ఎ్రమ్ణుల 

అనుచు నీయోర్గ వీరులందలు 

అనుచు నుత్సావారహితంబై న 

అనుచు మురారి. జూచుటి 
అనుచు వినతుండగుటయు 

అనుచు సంభ మాకుల 

అనుటయు నర్జునుం 

అనుటయుం గురురాజు 

అనుటయు గురునందను 

అనుటయు ధృతరాష్ట్ర 0 

అనుటయు ధృత రాష్ట రండు 

అనుటయు నగ్గురుం 

అనుటయు నతండు 

అనుటయు నమ్మానవపతికి 

అనుటయు నమ్మానవవతికి 

అనుటయు నమ్ముని(్రవరు 
అనుటయు నయ్యచ్యుతుం 

అనుటయు నయ్యుధిప్టిరుండు 

అనుటయు నాంబికేయుండు 

అనుటయునా నూతతనయు 

ఆనుటయు నా నూతనందనుం 

అనుటయు. జారాళర్యుండు 
అనుటయు నంజయుం 

అనుటయు సంజయు 

అనుటయు వారి ధర్నుత నూజున 
అనుడు( గృపాచార్యుని 8 

అను'డు నత(డవ్విభునికి 

అను(డు నతయ నవ్వుచు. . 

(దో ణఅపర్వము 

పుట పద్యము 

అనుడు నతడు సాలు 

25 | _అనుడు నమ్మేదినీళు 

699  అనుడు నుద్గత మందన్శిళా 
681 అనుడు వాలికులై న 
451  అనుడు బిన్ననవ్వొలయంగ 
ఉ49 అను నెడం జాండవ'సేనలు 
55"... అను నెడ భూరిశ్రవసుం 
809 అను 'నెలుంగులు నింగిముట్ట 
లర్  ఆనువమ హితవిద్యా 
292 అను పలుకులు నీయోధులు 
262 అనుమతు.డై. విజయుం 

250 అన్ఫత ౦బు వలికి (బది కెద 

కోలీ... అన్నత భయము నాజి 
421 అన్నగు మోమును నత్సెలి 

510 అన్నరవతి నరకంబునం 
4:6 అన్ని విధంబులంబటణీచి 

501 అన్య బాపవా నుడ 

828 అపుడు నీ య[గనందను 
440 అప్పలుకులు నహింపక 

866 అప్పు డక్కురుపతి 

607 అప్పు డ ద్దనుజునితనయుం 

266 అప్పుడ మేటి మగండు 

516 అప్పు డళ్వ త్థామ నవ్వుచు 

* 6894 అప్పు డశ్వశ్ఞామ యటబువడ 

415 అప్పు డాలోకించి 

లకర = అప్పు డాలోకించి ధృష్టద్యుమ్నుం 
464 అప్పుడు 

931 అప్పుడు 

అ 411 అప్పుడు 

577 అప్పుడు 9 
ఠి 6 ర 
498 అప్పుడు 6 

287 అప్పుడు 

% 



880 శ్రీమడాంగధ్రమవోఖారతము 

షక గ్రము 

అప్పుడు 

అప్పుడు 

అప్పుడు 

అప్పుడు 

అప్పుడు 

అప్పుడు 

అప్పుడు కృపాచార్యుం 

అప్పుడు చేకితానుండు 

అప్పుడు దన్నుందాన 

అప్పుడు ధృష్టద్యుమ్నుడు 

అప్పుడు పొండవ యోధు 

అప్పుడు ఫీష్మలేమి 

అప్పుడు రెండు దెఅంగుఆ 

అప్పుడు వినియును 

ఆప్పుడు వేగుల వారలు 

ఆప్పుడు ళ | తుంజయుండును 

అప్పుడు శౌరి పాద్దునకు 

అప్పుడు సంశ _ప్పకులు 
ఆప్పుడు సత పరుండ. 

అప్పురుషుంజవ్వండోయని 

అభ్బాలుండు 

అభవుండిట్టు లనియె 

అభిమన్యుండును భండనంబున 

అభిమన్యుడింల్లిన నర్జును 
అభిముఖ సంవృ _త్తములగు 

అమళ కిరీట కోటి 

అమరనదీతనూజు 

అమృత మయమగు నుల్లి 

అమృతమయ విలాసాయాగ 

అమ్మనుజవిభుల బహూ ల 

అమ్మ వోవీరున కనతి గ్ 

అమ్మహీపతి యమ్మవాత్ము 

పుట 

ళ్ 

పద్యము 

అమ్మహోో[గ సముద్దతిం 

అమ్మహో-శ్చాతములకు 

_ అమ్మా దీసుతుండేపున 
అమ్ముకుందుండు [గొ తయె 

అమ్మురవారుండు మజీియుం 

అమ్మెయి నూతు(డిల్లుటయు “ 

అమ్మేటి విలుకాని వంచించి 

అమన సొచ్చుచొప్పు 

అయ్యంగ రాజు తోడం గయ్యము 

అయ్యవసర ౦బున 

అయ్యవసర ౦బున 

అయ్యవసరంబున 

అయ్యవసర ౦బున 

అయ్యవసర ంబున 

అయ్యవ సర ౦బున 

అయ్యవనర ౦బున 

అయ్యవసర ౦ంబున 

అయ్యవసర ౦బున 

అయ్యవనర ంబున 

అయ్యిరువురు నక్కుజంబగు 

అయ్యెడ ఖేచరులకు 

అరద ౦బుడి గి తెలంగి 

అరదంబులు ,మొదలగు 

అరదము డిగ్గి తీ [వగమనా 

అరధ ము డనీ యప్పటు 

అరదము వెకి దాంటి 

అరదము మొదలైన 

అరదమ్ముళా చిత్రగతులం కం 

అరయ(గ బంధు “కోటులకు 

అరగి తురగముల . 

అరుగంగ సుదర్శనుండను 

శ్ , ( 
న! 

~~ 
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శి 

॥ [దోణవర్వ ము 
వ 6 

'వద్యమం వుట పద నము 

అరుణాళ్వములు రుచిర . 249 అవధరింపు మవోత్మ 
అరుల కళేద్యంబగు రర2 . అవధానాయ_త్తంబగు 

'అరుల్లు మనమీంద నురవడి 898 " అవుడుగబచి యొజ్రనగు 

అర్జునుండతన్ని నేడమ్ముల 481 అవ్వరి నై నికులడలంగ 

'అర్జునుండను పర్ణన్యు 488 అవ్విధం బద్దివ్యా(న్ర్ర 

అర్జును జంపుదు మతని 295 అవ్విధమున( బల్కి 

'అడ్దనుండొంటి వోయొనన్ని 507 అవ్యక్త మ[పమేయము 

"అర్జును (ప్రతిన చిత్తంబున 412 అశని కరణి వచ్చి 

'అర్థి విశ్వావసుం డాదిగా 868 అశ్వచళ్ఞామ నచ్చెనని 

అటి ముజి.| బె శ్లైంచేరులు 458 అశ్వ సుభట తతుల 

'అటీముటి నిరువుర గల్లీ + అ స్తమయమునకు మును 

అణిముటి నొండరు (వేసిన 277 అ స్త్రళ(న్ర్రంబుల నధికుండు 

అజిముజి [వేసిన బలకం 274 

'అబువది యజువది యుమ్ముల 5498 దా 

అలఘు తపంబులం 898 అన్నే యా(న్హ్రము [దోణుం జేసిన 

అలఘుబలుడు శె నేయుండు ATT ఆచ[కం బట్లయిన 

అలఘువిచార యట్ల 409 ఆచార్యవు|త్రు న (స్రపశావం 

అలరు మొగము తోడ 975 ఆతండు (వీతుండయ్యె 

అలవి యొటుంగ కిమ్మెయి 968 ఆతండట్ల చేయ నరచాయి 

ఆఅలవు6 జలంబు శెర వ్రమును 82 ఆతండు చాటినం బెరలు 

అలిగి కృష్ణు తమ్ముండతని 50కి ఆతని జూచి కన్ను6(గవ 
అలిగి గురుండు ధర్మజు 465 అతనికి సంజయుం 

అలిగి గురుండు శక్తి . 498 ఆతని పడుట గనుంగొని 

అలిగి దశార్భభూరమణు | 06 ఖని వెనుకొన నాచార్యు 
అలిగిన గాండీవియము ౨ . 421 ఆదికి నాదిలోకముల 

అలిగి నరుండు భీముడు *రర్రలి ఆదిచేవు(డై_న యవ్విష్టు 

అలిగి ఛాణశతంబున రజ ఆధర్మనందనుండు 

అలిగి యవుడు గజచి అ 458 ఆధర్ముసూనుం గయ్యంబున 

అలిగి వెద్దందవాతింయమ్మున్న (* ఈ 5916 _ఆననంబునం [గోధ్య 

అలు(గు చెక్కలుగా6 జేసి * ఉలికి _ ఆననముల్ళు వెళ్తువెల్ళిం * 
అలుగు టమ్ములి దా(కిన 811 ఆనరు6 డెప్పుడు మము 

అలు కొందు మనముతో' ి0ఫం అనరు నేనొకండన 

681 
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662 (కోమచాం(ధమవాళారతము 

వద్యము | వుట వద్యము వట 

ఆనినదంబు సాం[ద్రముగ 259 ఆ నంశ ప్పకులలో దండి మగలు. 50%: 
ఆవద ముట్టిన యెడ 451 ఆ నథం శాంచాలి గాసి సీయ(యగ 687? 

ఆ పాపాత్ములు దమలోనం £66 -ఆ నథ నీవును మీదుశ్సాననుండు- న్ 59 

ఆ పాద్ధండు కోపానల 29| ఆ సమయంబునం గడి *949 

ఆ ఫల్గునుండు పాదచారియె 446 ఆ సమయంబునం "జేడ్చడి న 829: 

ఆ |బవ్మోన్ర్రంబుచేశ 642 ఆ సమయంబునం జాంచాల _ 507 

అఖీలత. గర్జుని 526 ఆ సమయంబున ౭04 శ 

అ మనుజపతికి నశ్వజ్ఞామ 640 _ అసమయంబున “ 829 
అమోము నాభుజంబులు 476 ఆ నమయంబున ౧ 951 

ఆ యిపవురతోన డైన నాయకు ర్15 ఆ సమయంబున ధర్మజ 442. 

ఆయువును బుణ్యమును లివి ఆ సమయంబున నతని 465 

ఆ రథము 'కెలన నుజ్జ ఏల 264 ఆ సమయంబున నవ్వీటి 899. 

ఆ రధథికవరుండును 498 ఆ సమయంబున నశ్వత్యాను 46) 

ఆ రథికు లొక్క మొగి 468 ఆ సమయంబున నుభయ 619 

ఆరాజు వరుణతన యుం ' 480 ఆ సమయంబున బకుని 569: 
ఆర్చి నెత్తురుట్ట నమ్మ _న్లకము 598 ఆ సమయంబున నుయోధనుం 544 
ఆజమ్ము అతని మేనం 456 ఆసీనుండై యాతండు వీర్ 

ఆలోచన మెలు(గాశెడు 503 ఆన్తికచేత నృహితా కౌన్తుభ 550 
ఆలోచన యా రథికుని ర్26 

ఆలోన 847 జ 
ఆలోన నతని రథచోదకుండు 494 ఇంతకు మున్న నీజనకు రిశర్.* 
అలోనన తెలిసి మెలుంగు క57 ఇంతి నీకధర్శమేల యయ్యిడు 861 
ఆలోనన భోజపతిన్ 439 ఇంత వట్టును వెలారింతు 511 
ఆలోనన నూతనూనుండు 520 ఇక్కడ C గ్భమ్టుల "లే జము 494. 

ఆలోన 'నై ంధవుండు | లి ఇక్కడ ఛారజ్వాజుండు 821 

ఆవి(కమంబు వీక్షించి 602 ఇటు దగునయ్య్య శ్లూరులకు 881 

ఆ నిజయుండు గరువి విలు 54989 " ఇట్టులసండొ టి గదియంగ . 268 

ఇ నృద్ధత తుండు శమంత 549 ఇట్లడరి వివిధ్యాన్త్ర 28 

ఆ వృద్ధ త్తు తవము రల ఇట్ల శ్యాశ్చర్యక రణ 548. 

ఆ వెలుంగు గనువెలుంగు [559 క్ఞిట్లనన్య భేర్యలైగు క ల , ET 
ఆ ?ఖండియు నీవ, ** 885 ఇట్లభథిమన్థ్యుండు మడిసే » Sal 
ఆ సంకుల సనురంబున అ ౭ 464 ఇట్లమ్మ వోముని సనుటయు శ ఇ 818 

ఆ సంరంథంబు మాచి 640 కట్లర్థునవుత్రుండు స్ ‘940 

చ్తా # ణా 

న! 



చ ట్లసురబలంబు ఈ 

క ట్రవంతీశ్వరు లురవడించి 

'ఇట్టిం[దపాతుండు గోసలేం|[దునిం 

ఇట్లు కాంభోజపతివడుట 

ఇట్లు కృత వర్శవికథుండై_న 

ణి ఇట్లు క్ర ఎ్రబాొ చార్యుండు 

ఇట్లు గడంగినం బత్యర్భి 

ఇట్లు గదొ దుంచివై వై 

దా ఇట్లు గనుపు! ట్టు 

ఇట్లు గాంధార పతిపడుట 

ఇట్లు “గెలిచి వచ్చియు 

ఇట్లు గోవిందునకు6 గునుమా 

ఇట్లు ఘటోత్కచుండు వడిన 

ఇట్లు చతుర్దళ సవా(స 

ఇట్లు దంతఠిని భగదత్తునిం 

ఇట్లు దటి మెనేని యిప్పుడ 

'ఇట్లు దల దునుముటయు 

ఇటు దలపడి శల్యనమీర 
ర్వి. 

ఇటు చాంకియతని వె 
న్! య కా 

ఇట్లు దుళ్ళావనుండు దలవడి 

ఇట్లు "దెలివొంది యొండొోరు 

ఇట్లు దొడంగియయ్యిరువురు 

ఇట్లు [దుమసేనుండు సచ్చినం , 

ఇట్లు దోణర్భృష్టద్యుమ్నులు 
ఇట్లు [దోణుండు బరవసయి “ 

ఇట్లు ధర్మజుని యొద్ద వాని 

'ఇట్టుద్దతుండై యగ్గురుండు 

*ఇట్లు నారాయణమారుత 
0 

ఇట్లు నిబ్ధువరించిశిఆలంబున ౪ * * 

ఇట్లు పర వశుండై న 

ఇట్లు పాండీ బలీంబులు 

ఇటు పాండవా[గజుండు' 
ap 

దోణపర్వము. 

పుట 

844 

481 

490 

559 

578 

538 

420 

592 

857 

&0 

606 

808 

818 

596 

444 

276 

818 

422 

289 

471 

598 

వద వ్రము 

ఇట్లు పురంబు వడలి 
మం ఆ 

ఇట్లు పూర్వవై రంబువలంచి 

ఇట్లు “విక కాండొక్క పెట్ట 

ఇట్లు ఇద్దయుం బొద్దు 

ఇట్లు [పచండమూ ర్తియై 

థీ అ ఇట్లు [పణమిల్లి న 

ఇటు (పయ సమయ 
య 

ఇట్లు |పౌఢుండై కామినీ 

ఇట్లు బాణజాలంటులం 

ఇట్లు భయ।|ఖాంతులై న 

ఇట్లు భవ దాత్మంజుండు 

ఇట్లు భీకర పాదుర్భావంజై_ న 

" ఇట్టు ఖీమనేనునేపు 

ఇట్లు భోజపతిం[గూర 

ఇట్లు మండల| పచార 

ఇట్లు మన నై న్యంబు 

ఇట్లు మళ్ళా వ్రనుజుండుదాంకిన 

ఇట్లు మాయ గ కొని 

ఇట్లు మార్కొనుటయును 

ఇట్లు మూంకలంగలంచి 

ఇట్లు మూర్చి లిన దుశ్శాసను 

ఇటు మూర్చిల్లుటయు 
౧ య 

ఇట్లు మేలుకని తగుతెజంగు 

ఇట్లు వరుణతనయుండు 

ఇటు వాటి చితసేను 
య 

ఇట్లు విగత సాొధనుం జేసి 

ఇట్లు చిక లసాధనుండై. 

ఇట్లు విరథుండయి 

ఇట్లు విరథుండును ం 

® 

ఇట్లు విర థుండై చేకితానుం 

ఇట్లు వివ్వచ్చుండు పేర్చిన 

ఇట్లు వీర కేతు(డువడినం , 

688 

వుట 

244 

లకీ 

461 

E77 

545 

ర్55 

లీకెరి 

614 

485 
290 

520 

637 

807 

428 

290 

805 

589 

602 

481 

894 

888 

564 

410 

491 

492 

505 

888 

472 

458 

507 

595 

501 
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684 (శీీమచదచాం ధమవోభారతము ॥ 

పద్యము 
కట్లు వృమనేను నరదంబు 

ఇట్లు శిఖండి గండ డంగి 

ఇట్లు శినిపుంగ వుండు 

ఇట్లు శిబిరంబునను 

ఇట్లు శివిరంబున నుండి 

ఇట్లు శెర గ్ట్రసార సంపాదిత 

ఇట్లు సదృశ ంబులగు 

ఇట్లు సని యుధిప్పిరుండు 

ఇట్టు సన్నద్దులి వెడలి 

ఇటు సమ్మతించి 
న్్ 

ఇట్లు నవా బేవుం బొదివి 

ఇట్లు సాత్యకి చేశంజచ్చిన 

ఇట్లు సింవానాదమిచ్చిన 

ఇట్లు సువిహిత సంధానుండై 

ఇట్లు సేద చేర్చి 

ఇట్లు చీయం జాలనై_ శేని 

ఇట్లు సేయ నై తినేని 

ఇట్లు సౌభదుం జెనయం 

ఇట్లు వోర్చికు థి బలువిడి 

ఇక్తేకాతాహీణీ బలతయం 

౪'క్రేవు మెజయ నిరువురుం 

ఇక్లేయు నా సూతనందను 

ఇత(డున్నయంత నేవును 

ఇతడువడిన | పజవిచ్చును 
ఇతనికి నితండ యితనికి 

ఇశని వధియించుటకు 

ఇ _త్రెజంగున 

ఇ _కెబంగున 

క_లెజంగున ల ౧ 

ఇ _కైజంగునం గురుబలయి . 

ఇ త్రెజంగునం కేయిగా 

కికెజంగునం దునిమి 

పుట 

72 

600 

286 

కీర్లి 

584 

849 

కీశ్తీర్ 

681 

810 

ఇ _కెఅంగునం దునిమి, 

క ఇ_తెటింగునం చెరలచుం 

ఇ _కెటంగునం దేరిపయి 

ఇ_తెబంగునం వాటిన 

ఇ _కెటింగునం గర్జుండు 

ఇ _కెఅంగున "గెలుపోటమి 

ఇ _ల్తెజంగున (దోణాచార్యుం 

ఇ_తెజంగున నెటిగలిగి 

ఇ_ల్రెజంగున సేయుటయు 

ఇత్నెఆఅంగున సింధురాజు 

ఇది (శ్రీమదుభయకవిమిత్త 9 

ఇది ( శ్రీమదుభయకవిమి త9 

ఇది (శ్రీమదు భయకవిమి_త్త9 

ఇది | శ్రీమదుఖీయకవిమి త్త౦ 

ఇదె యొక పిన్నవాం డడరి 
ఇన తనయ సహిత 

ఇన మండలంబు మజవడ 

ఇను( డ_స్తమింపకుండ6గ 

ఇను గ బళించు రావు[కియ 

ఇబ్భంగి నముభయ నై నికులును 

ఇమ్మవో(న్హ్రంబు గడిమమై 

ఇమ్మెయి( గ ఫళౌక్త ంబయిన 

ఇ మ్మెయింద మ్మునిం దునుము 

ఇమ్మెయి న్లద్భుశవి[కమంబున 

ఇమ్మెయి తాలు డొక్కురుండ 

ఇ మ్మెయి వేగిన జాండవు 

ఇరువది యేవురు పాంచాలురు 

౧కెరువది డేవుతు.వర్దిణత a ఉలి 

ఇరువాంగును చార్కొని 

ఇరువే యుదృటరథముల “ 
౧ష్రలయును నింగియు. న్మదువం 

fC గొ కొ 

క 



ఇన్విధయిన , క 

ఇవ్విధంబున క 

ఇన్విధంబునేం తడంగిన 

ఇవ్విధంమినం గుంభ 

ఇవ్వీధంబున గ ఎపాశ్వోక్రామ 

ఇవ్విధంబునం ద్గొడంగి 

శఇవ్యిధంబునం బలుకుటయు 

ఇవ్వీధంబునం బాండవా[గజాం 

ఇవ్విధంబున6 గదిసి 

ఇవ్వీధంబున€ గురునేనం 

ఇవ్విధంబున( దనచేరువకుం 

ఇవ్విధంబున ధనురాచార్యు 

ఇప్విధంబున నడ్డ పడి 

ఇవ్విధంబున న_త్తపస్వి 

ఇవ్విధంబున న య్యోధ 

ఇవ్విధంబున నరిగి 

ఇప్విధంబున నశ్శకుండు 

“ఇవ్వీధంబున నళ్వత్థామ 

ఇవ్వీధంబున ననమసమక 

ఇవ్వీధంబున నాలింగనంబు 

ఇన్వీధంబున నిజిరథంబు 
ఇప్పిధంబున నుత్తమౌజుని 

ఇవ్విధంబున నుఖుమాడ 

ఇవ్వీధంబున మన దిక్కున 

ఇప్విధంబున రాధేయుండు " 

ఇన్వీధయబున రాఛేయుం * * 

ఇవ్విధంజున 'రౌదర నంబు 

ఇవ్విధర్థిబున విజృంభించి 

ంకిప్వేధ (బున విజృంభించి 

ఇప్విధంబ్దున విరటులడు _ f 

ఇవ్విధ్ధంబున విరాట! దువదులు 

ఇన్విధంబున్ 'వెండియుం 

Ca 

గోణవర్వము 

పుట 

506 

5006 

« 817 
496 

పద త్రము 

ఇవ్విధంబున వె రివధం 

ఆ్రప్విధంబున సంకులసమర ౦బు 

ఇవ్విధంబున నై. న్యంబు 
ఇన్విధంబున సై న్యంబు 

ఇవ్విధమున నై ౦ధవు 

ఇవ్వీధమున వై ంధవుతల 

ఈ: 
ఈత(డు మీకు నావదల 

ఈ తల పుడమిం బడనీక 

ఈ (పతిన యెటి తెట(గున 
అ 

ఈ భంగి నీ వడంగుట 

ఈ మేలు [పజ కొనర్చిన 

ఈ యధర్మంబునకు వెలతు ఠి 

ఈ యితలివోనసం పాయువు 

ఈ యొడ్డు భేదింప 'జేమెన్వర ము 

ఈలోక మెల్లి 6 బాడిల్లును 

ఈసనును రోసము గలడు 

ఈ “సేనలు భేదించి భఘుజూ 

ఉ 
ఉక్కును న(న్ర్రబలము " 

ఉదయధరణీధరంబువై 

ఉన్న సమయంబునలజ్లా 
ట్ 

ఉభయబలంబులు౭ బురికొని 

ఉళభయబలంబులు€ బు“కొని 

' ఉరగాంగన నలి. బ క్రైడు 

ఉరవడీ( చా(కుటయును 

ఉఅక య్మరంబ్భు శావువీలు 

ఉజటుముచు నెల్లేడం 
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పద్యము | 

- జి 
ఊరక బవర౦బు తెలుంగు 

లు 
ఎక్కుటి పోరెద రుదునకు 

ఎక్కు శుక్కుటి 'వెనంగిన 

ఎక్కుడి తండ్రివి నీవే 

ఎచట నున్న వాండవే 

ఎటవోవ వచ్చు నిను ముందట 
ఎడ(గని యబ్బలంబు 

ఎడ6గని వాలు భల్లి మున 

ఎ _తెటింగునం చేసినను 

ఎదుర నుండ వెజచి 

ఎనిమిది తునియలుగా 

ఎప్పాట నెవారికి విధి 
ఎటింగినం జేరండు చేరుట 

ఎతుగవలయు దాని నెటింగి 
ఎలమీ( జెలంగు క లచ్షుల 

ఎలమి చెరి మీద నిలుచుండి 

బెల్లి దివ్య బాణంబులు 

ఎల్లి భంగుల రాజర తణార్గ ంబు 

ఎల్లి భంగుల రాజర శ ణార్భ ౦బు 

ఎల్లి నచరాచరములగు 

ఎవ్వండు దెరలెనొ తిరుగక 
ఎవ్యరికిని నిలువరింప 
ఎవ్వరి నెట్లు నేసెడనొ 

ట్ర 
వచి కురుకుమారు లే వుర 
వీచి ధృష్ట్రద్యుమ్ను( డోచ్చార్యు 

ఏచిన రథికవరులు 

చోణపర్వము 

పుట 

522 

415 

875 

570 

293 

5్01 

445 

847 

646 

ర్లికి 

519 

856 

శీర్ 

881 

454 

ర్&7 

642 

414 

478 

401 

256 

621 

821 

రర 
592 

271 

ఇ 

వద వము 

వచి నరునకు సావోయ్య 

ఏడుదీవుల యందు 

ఏను జయ[దథుం జంపుటకుం 

“ ఏను నిలిచినటకా నూఆఅడిలు 
య న్ని. 

ఏను నిలిచినట్ల కా. నూజడిల్లు 

ఏ నొకరుండనే తనకు 

ఏ మనుసంధించిన వనికి 

ఏమి యువరాజు విభునకు 

ఏమిర కర్త భీము నటు 

ఏము గలంగిన యప్పుడు 

ఏము వెండియు నా కర్ణుని 

ఏ వీరున.కె నను నిది 

ఏసిన నతండు రయంబున 

ఏసి యెలమి నరుగ(గ 

ర 
ఐడైదు శరముల నంద 

cE 
ఇనా. 

జండు దెస జక్క.(జాూడ 

_ ఒ౦డొకచాప 'మెత్తికొని 

జండొక "తర్మెకి సముద్దండత 

జండొక విలుగొని ధర్మ 

ఒండొరు మీంద సాయకము 

ఒండోరు మీటీ కోపమున 

ఒక డట్లు సొచ్చి భూ పకర ంబుల 

ఒకనిసొ జంపి యిట్లు 

ఒకబలు తూపురంబు 

ఒక్కడ చన్నవాండు 

బ్లక్క-ండని కడగి రథికుల్ను -- 

ఒక్కో. “కేరిమీ(దనుండి 
ఒకొక ఫా చోట ౧ 

a 

ధి 
ల్ 

గొ 

488 



వద వము 

ఒడలను (బాణముల్ గలుగ ° 

ఒప్పిన యేప్పురువస త్తములం 
ఒరుల “దిక్కు, సనక 

రి 
= ఓడితిమె మేము రణమున 
"ఓర్వక "వెక్కం[డురుర్విశి 

ర్ 
కంకటము దూజీ యంగంబు 

కటకట "పేరిన 'పెన్నెత్తుట 

కడంగి రంత. గురుపతి 

శ డక నెట్బని చెల్వుందాల్చ 

కడచి కాంభోజనై న్యంబు 

కడు గూర్తుంగవ్వడికి 

కడుపు (వచ్చి యొడలు 
కడువడి గురు డనిలజువై 

కడువడి నీవరుగంగ 

'కడువడి వీరధన్వుండు 
కదిసి డెబ్బదేను కాండంబులా 

కదిసి నరేం(ద్రుడు సూతుని 

కదిసి లక్మణునిం 

కదిసి శరాసనగురుం డిరువది 

కని కుంభ జముఖ్యులు 

కని కృతవర్శకు సారథి * * 

'కని |[దుపదాన్వయో_త్తము 
కోని (డోళాత్మజుండేచి 

కొని యాతని కొడుకు 

'కనియెద్దు న్తెంధవూంగడచి 4 * + 
కని విజయూడలరి 
కని వారి గల్లీనితోడం , 
శనుంగొని కృపాచార్యుం 

[దో అప ర్వ ము అ 

పుట పట్ వము 

290 కనుంగాని కౌర వేళ్వరుండు 
450 . కనుంగొని నవ్వుచు 
458 _ కనుంగొని రోవ విపాదంబులు 

కను(గొని గురుండవ్విభు 

కనుగొని ఫల్లునుండు 

816 కనువెలు(గు నీవుగా 
869  కన్నీరొలుకంగ వగచిన 

కన్నుంగవం 'గెంపవు గదురం 

కమలాసనుని యిం[దియముల 

929 ర య్యంబు చేయ నందు 

879 కరములు నిగుడల 

451 కరవాలంబున వైచి 

579 కరి కశేబరములు 

428 కరి. గా|తంబుల ఘోటకాంగ ఈ 

401 కొరి ఘటలు దురగముల 

865 కరితురగ రథపదాతులు 

567 కరిపతి జిజ్ఞనం దిరిగి 

479 కరియూధనాథు( బొదువం 

467 కరుణ గలవు మమ్ము 

రల9 కరులం గూల్చుచు6 బేరులన్ 

497 కరుల కరంబులు' వాయంబుల 

942 కరులు రథంబు లశ్యములు 

427 కర్ణ కర్ణ వచ్చికావు * 

864 కర్ణ నందనుం డి బ్రత్యుదీర్ష 

488 _ కర్టుండు శక్తి వైచిన | 
297 కలక యుడిపి చిత్తము 
568 కలగిన నేనలం గాచెద * 

508 కలయంగ దుర్నిమి_త్తములు 
ఫ029  కలవే యుందును నిట్రిస్థి 

419 కలకజుని జెంవ్యు జెంపునూ 
601 కవచధారణ మను ఘన 

భ/898 కవలుం ధానుమ నేచి , 



65608 

గ్ా 

కవిసిన నమ్మహాభుజుండు 

కాంచనాలంకార కాంత ంబులై 

కాదేని గాండివ జ్యానాదము 

కాలం్మబినం బోవక 

కాలము (పా్త మైన మది 

కాలువలై పాలు కీలాల 

కావున 

శావున నతం డంతకు 

కావున నళ వశము సచ్చెనని 

కోవున నీవు సుస్టిరోశ్సాహ 

శావున నొక్కరు నిరూపింపు 

కావున మన నై ంధవునిన్ 

కావేన మన వైన్యంబులు 

కావున వారల గెలుచు 

కినిసి బకమర్ణ నుండు 

“కినిసి వెసన్ సత్యజితుని 

“కినుక మై నిగిడిన 

"కిరణము లుల్లి సిల్లి 

కుడిచితి క ట్టితి 'పెట్టితి 

కుడువను గ ట్రీ బూయను 

కురున లేశ్వరుండు పురికొల్న 

కురుపతి ధర్మనందను 

కురుపతి బలముల _ 

'కురుబలము( దొడరి 

కురుబలము సొచ్చి నీదగు 

కురుముఖ్యుండును దోడి 

కురువీరు లెటు(గుదురు 

'కురుసేనవై6 బడ్డ " 

'కురుసేన యుబ్బియార్నుచు 

'కులిశంబు ఈా(కున్లం /హాలిన 

కూలురూపుం దన్నికొనియెడు 
కూల్చుచు గజముల నెత్తుట 

ద 

దో ణఆపర్వ ము £్ 

పద ము 

కృతవర్యయుం గృప్పుడు 
కృతవర్మ యొడల సాత్యకి 

కృతవర్శాదుల. జెప్పనేల 

కృతవరు(డు మ|దమహీపతి 

కృపుండును |చౌణియుం 

కృపుండు వృష సేనుండును ళ్ 

కృపుండు గురుసుత్తుండు 

క్ అఎపుని పలుకులు విని 

కేతువు గూల్చి రథ్యముల 
కొండొక సేపునకు సేద దేలి 

కొడుకు బొడగాన కర్డును 

కొడుకు వధించిరన్న 

కొనుమిదె నీ మితుని తల 

కొమ్ముల (గుమ్మి యు బాద 

కొలువి (దిప్పిన తెఅంగు 

కొలువున్న సమయంబున 

కోపంబు గదిరి (పాగ్జ్యోతిష 

రో పాటోవ మహో[గమూ ర్తి 

కోపించి యాత. డొండొక 

కోలు మన౦గి గురుండు 

“కౌరవవపతియు మిడి 

కౌరవయోధవరు లొక్కపెట్ట 
"కౌరవ సేనాముఖంబున 

కారవసే నష్టంబులం గల 
మొనా 

. కొరవులం _గాచుచు రణ 

కాశవులేమి సేయుధురు 

|కీడికి మును మనమందణజు 

1 డి య మ్మెయివచ్చిన 

_| డి యాంక్రొనియున్న శ్లీస్పరి 

| “ధ శోకజ్వర విముక్తుండనై . 
త్త) చేవుండు లవ్మణుతోడ మ్. 

_.ఈత్రధర్మ్శంబు కీడున.. 

ష్ nr 
శా 

జ 
నే 



సద గ్రము 

త[తవర్శ గురుని చాపంబు 

జత్రియ కాంత వు|తకుని 

తమ్మియింపు మనుడు 

'ఉఊతియుం బర్వతకోటియున్ 

చేమధూలర్తి బృవాక్టత్తు) 
తోణీవల్ల థ వినుమే 

ఈ దష 

'ఖండములె పడం ధనువు 

ఖరనారాచము భీమువథమున 

గ్ 
గగన మధ్యంబునకు వచ్చి 

గజము గొలిపి యాదిక్కున 

గతవృ _త్తములకు వగవం 

గద గొని యశ్వశ్రామం 

గదందిప్పి బెట్టువె చిన 

గదలనోోన్య సమాగలతిన్ 

గదవై చిన నది |దోణుని 
గద సారించి చెలంగి 

గద సారించుచు జయమున 

గాండీవంబు గుణంబు 

గాండీవి చందమయి 

శిరియె పఖికేర నళని 
గురుం డతని నూతు( దనుముడు 

గురురడను జలనిధి 

గుర్మండను తీ|వమారుతము 

గురుం డమల 'యోగనిష్టం 

గురుం డలిగి "ఎెలుచనడర్ధిన్న * * 
గురుండవుగాక పగతుండ వె 

గురుః డక్య్వోంబిలం గూల్చిను 

గురుండును నీవును మ జేళ్వరు 

దోణవర్వ ము 
@ 

పుట పద్యము 

506 గురుండు పాండవులకు గూర్చు క 

895 . గురుండు వడిన నవ్విధమున 
578 గురుడు వడిన యపుడు 

819 గురుడు సత్యజిత్తు కోదండ 

467 గురుం జెన్ని శరములేసిన 
269 గురుం జేయ నరుండు 

గురు(ండొండొక విల్లె శ్రిన 

గురు డొడ్డుగ ( దమకంబున 

998 గురు కృతవర్మ ముఖ్యులతి 

520 గురు కృతవర్మాది రథిక్ 

గురుండును ఖీష్ముండుం గలన 

గురుకనయ [పముఖ 

969 గురు దృఢనేను(డు దాంకిన 

805 గురునకు నాకును బాండవు లరయ 

క్త గురునట్టివారు పదివేవురు "* 

848 గురుని గడచి నరుడు 

609 గురుని (పతిన వంచు 

orT గురుని బలశెర బ్రములు 

505 గురుని యలవు6 జలము 

5li గురుని యు పేక్షం “కేసి 

478  గుకుని వధించుటయు 

545 గురుపుత్ర కర్ణ్యమ(దేళ్వర 

991 గురుపుతుండు గడంగి 

570 గురుముఖ బవొురథిక 

502 గురుమెయి( దొంబది నునిశిర 

498 గురువులకు భక్తు. డుచారుండు 

294 గుగు శారద్వత ముఖ్య యోధ 

690 గురుసుత నీదుభుజూ 

2]0 గురునుతు( డొక్కరుం డును 

428 గెలువు; ధువము “నీకును, 

847 గెలుపును నోటమీయును 
ళం గొడుగునను వింటికొమ్ముల 

ల! 



690 

పద్యము 

గొడుగులు గేతనంబులును 

గోమున. ఇెరింగినవాండు 

ఫం 
ఘనత రకోవవేగమున 

ఘోరంబు గాంగ వోవోకారము 

చ 
చంచత్తుంగ తురంగ సత్వర 
చంచచ్చాణ పరంపరా 
చేండగతి వీరరథికుల 

చంపం జాలుదు నేనొకండన 

చంపి యతని రథంబునకు 

చంపి విక్రమంబు సొంపార 

చక్క జలము "పెనంగ 

చచ్చిన నీలుని గనుంగొని 
చచ్చిన వసాతిం గనుంగొని 

చచ్చిన సోమద తుం గని 

“ఎచతురంగంబులు నొక శై వెళై 

చని యడిచి పొటుగదుర 

చని య య్యుడ్డనంబునకు 

చని యా ప్రులైన బలవ న్గును - 

చను డడ్డం అాచార్యున 

చను నప్పుడతని యమ్ములు 

చరాచరంబు అన్నియు 
చలము గొనియిట్లు వడయ(గ 

చలమునం బోవక వినిన 

చలమేది కౌరవ నై న్యముల్ “ 

ఇవానము( గేతువుం శునిమి 

బావము గేతువుం దునిమి 

చావాచార్యుండు సాత్యకి 

ఛ 

ణా 

[దోణవర్వము క్ష 

పుట 

440 

452 . 

298 

442 

269 

616 

845 

5/5 

581 

806 

546 

816 

889 

558 

606 

448 

514 

417 

887 

815 

485 

859 

632 

510 

279 

లీ43 

590 . 

498 

ణ్ 

పద గ్ర్రము 

చావులు లేవె యెందునని 

చిక్కు వడం జేసి చనుమజ 

చిక్కు వడక సాత్యకి 
చిచ్చునకు దోడుగరువలి 

చిత్రము వొక్కెడుం బురుష 

చూడం చిన్నవాండు గాని 

చూవులు మిజు మిట్లుగొన(గ 

చెప్పి యప్పుడు ధర్మనందన 

చెలంగు పటు సింవా 'నాదంబులు 

చెలియలికట్ట సము[దము 

చెవులు లీంటలు వాఆఅంగ 

చేతులు దొండములు 

చే నెత్తురు గాకుండంగా 

చేయగల రథికులును 

చేయల(తింగని సమరము 

చేరి యుండుట ననునై న 
చేసికొని యప్పచాతి 

03 
జగము అన్నియును దేజంబు 

జగములు గలిగింవయ 

జనకు నధర శ్రివృ చి 

జననమాదిగం జాక శానను 

జననాథ పొంచజన్య ధ్వని | 

జననాథ యిట్టు శోర్టంబున 
౧జనపాల్లక నంజయుండను 

జనవినుత బాదరాయణ 5.488 
జన్మ వేళన యాతడు చె చై. ఎృశ్ళవంబు 692 . 

జిగి దొలం కాశ (గ చేలకు 

జ్ఞనమ్ములు చెలివొకదం 

డిగకుండు చావానంబులు 

భః 

శ్ 

648 



తక్కటి గ్రథికుల నెల్లి ను 
తగ బర్జన్యుని సొంపునన్ 

'తగ మన నై న్యమున్ 
తగు మాటలాడి కోడలి వగ 

“తగు సంతసింష గుజనుల 

* తడవయ్యె నితడు మన _ 

తడసిన. గ్గర్గంబు దప్పు 

తదనంతరంబ 

తదనంతరంబ [దోణుం 

తదనంతరంబ యాచార్యుం 

తదవసరంబున 

తదవసరంబున 

తదవసరంబున 

తదవనరంబున 

తనకు నర ణ్యంబున 

తన కొడుకుల గెలుపు 

తనచేతన సూతసుతుం 

తనదైన |పతిన నెజపుట 

శనమాట నమ్మి నై ంధవు 

తన మాజేయని గంగాతనయు 

తనయుండు మూర్చ వోయిన 
తనయుని మీంది కూరిమి 

తన విద్య కలిమి వినతా * 

తన వెనుక చెసకు పాటిన 

తన సారథి గనుంగొని 
తనుం చాన చెప్పికొను' టొప్పని 
తనుం పిండు తనయులకు 

తను నత్యుద్ధతి విల 

తను నొ ధృష్టద్యుమ్నుం * * 
తను నిమ్మెయిం ద్దలంచిన 

తపముభు దానంబులు.- జేసి 

గా దోణపర్వము 

పుట, పద న్రము ఠి 

తమకించు చుందుము నీకు 

తముం విలుచుచు నివ్విధమున 

. తమ్ముని దలంచి కృష్ణుని 

తమ్ములు దొరలును 'నేవటి 

తమ్ములు నన్నలుం జెలులు 

తరుణుల కుచముల వై 

తఆఅచుగా. దెగిపడ్డ 

తణిమి గురు వింటిగొనయం 

తణీమి ఘటోత బ్రాచుండు 

తటిమి నపహాదేవు( డా [తిగర్త 

తణిమి సుళర్మదమ్ములును 

తలపడి చాపరుచులు 

తల మిగిలి వచ్చు చాప్టికు 

తలలను గరముల 

తలలుం జేతులు. గాళ్లునుం 

తల [వయ్యలై న నిష్టుర 

తాకిన బొగడం దగియెడు 

తాకి యిరువబే నమ్ము లుదగ 

"తానును తమ్ములుం "జెడుదు 

తా నెటుంగ6 డొరులు సెప్పిన 

తిండీపోత నీకు భండనం 

తునిమితోడన యురమాడ 

తుంగ మడువు( జొచ్చిన 

తునిమితోన యతని 

" తునిమి నవ్వుచు నే(బది 

తుర౦గంబుల్నవె 'నాళ్వికు 

తురగము తురగము. గరికరి 

తురగమున నరుని (వ్రేుచు 

తురగముల( జంసి సారథి 

తురగముల తలలు 

తురగముల నూతుశి జింపిఫ్థ 

తురగ | వాశీముe గొల్చి 

తురగ | వాతము నొంచి 
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పద్యము 

ఇగవావుటయుం దదీయ 

'శరలిన నై ంధవుం గని 

శరలిపాజలం దలచుచో 

శెఅపిగొని నీవు సొచ్చీన 

శెలివెంది యుధిప్పిర నిలు 

శెల్ల మయ్యె 'నాకుదివ్యా(న్హ 

శెల్హ్లముగ సుతుపడుట విని 

శేకువ లేక పు త్తెంచిన 

'శేరుల యొప్పు |మోడుపడు 

శేరు నై ంధవుని చెసకుం 

తెడ'రెడుకొల(ది యెవ్వానికి 

తొడవు లొప్పార నెత్తుట 

తొమ్మిది తొమ్మిది వాలిక 

తోంచిన వినయసం[థమంమిల 

శోడంబుట్టువునకుం 

తోడనాకడు చేగంబున 
తోడన ధృష్టద్యుమ్నుండును 

[తుంచి తోడన ముప్పది తూపు 

[తుంచి మేనుగా6డ( దూపులు 

తక్తరితముగం జనుము పఖుండు 

ద 
దండి మగలై.న నృష'నేమండు 
దమజవై రి యెంత దడవింక 
చమమును సత్యముం దవము 

దర్ప దున్సవాశేజు రాభా 

దవ్వని చూడకు మార్తుర 
దానం గనలియనిలతనయుండు 

చానం బెండు వడక 

చానవజయ మిం|దుని కదాని 

దొనికిం జలీంపం అ శా 

దొనికి మనమున నించుక 

గ™ొ 

[దోణపర్వము న్న 

పుట 

40 
274 
805 
825 
కక 
642 
885 
592 

296 

689 

516 

420 

467 

649 

279 

&48 

578 

665 

587 

4176 

460 

548 
244 

265 

481 

521 

589 

804 

490 

52 

-పద్యము ఠి 

దీనికి మూలము ధర్మజు 

దురమున బంధు మి[తుఆకు 

“= దువ మననస్కుండగు 
కాం. 

దేవముని యిమ్మెయిం దగు 

'దేవరకు నధిక భ(దను 

'దేవర యాజ్ఞ దలనిడి 

చేవ [వతుండు చేవ ఛావంబునం 

చేన వై శంపాయనుండు 
దేవా వై శంపాయనుండు 

దేవా వై శంపాయనుండు 
దేవా వె_.శంపాయనుండు 

దేవా వై శంపాయనునకు 
దేవాసుర సంఘంబులు 

దై వంబన వేజొకండు గలదె 
దొరకని దివ ట్ జాణములు 

దొరలు వడిన 'వేనదూలక 

[దుపద విరాట కేకయులు 

[దువదుండు వృష నేనుండును 

(ద్రుపదుని "'పేనవై నడరి 

[దుమ 'సేను. డడరి పటు 

(దోణ కర్ణ శల్య దుర్యోధనులు 

[దోణ కృప (చౌణి కృతవర్మ 

(దోణుండు కోపించి 

(దోణుండు ఇష బాణములు 

[దోణుండు గర్జుండుం గృవుతు 

- దోణుని శరములు నిలుపుచు 

(చౌణి గాంకేయ సేనవై 

(దౌ పది వడ్డ బన్నము 

చె. వ్రశవనంబు నందు గుణ 
అతు ° న్న థి 

ధనంజయ ధృష్టద్యుమ్నుల ° 

ఆ 

న్ 
ఖ్ 

య స్్ర్?' 



= ధనువు సిడంబురదుంచి 

వేద శ్రమే 

. ధనంజయుం డతని కిట్టనియె 

ధనంజయ్మండు ను 

ధనుర్థాచార్యుండు శేశవానుజు 

ధనురాచార్ఫు(డు దగంబన్నిన 

ధనువుం 'గేతువుం |దుంచి 

ధనువు దునిమీ నవ్విన 

ధరణీచ కము దిర్ణరం ' 

ధరణీనాథ మురాంతకానుజు 

ధరణిభాగము [గక్కునం 
ధర దివ్యా(న్హ్రవాతిం బగిల్సి 

ధర్మజ ఫీము పార్టులును 

ధేర్మతనయు రథ్యంబుల 

ధర్మపు[తుండు వనువ 

ధవళా శ్వంబులు.( బూని 

ధీరత్వం బొక(డున్ నవోయముగ 

భృష్టద్యుమ్న సాత్యకి సేనా 

ధృష్టద్యుమ్నుని. జూచుచున్ 

= న 
వకుల నందనుండు నీనందను 

వకులాదులు న్మాదైత 8 [వకరంబు 

నకులుడు నృపతియు 

వకులునీ( దాకి విక రుం 

నకులుని వైదు సాయకముల 

వోడచి నదీనందనుం డున్న 

వగ చ్చు విలు దునిమి 

* నడింకడువాడు గా(డు 

నడుమ భాను తొలు 2 

నడునేయ్యి శీ|వభాను(డు 

వను గలిచిోకాశ నీకమొన 

నమ నేళ్వజ్ఞామను నీవనఘా 

a 

ళు 

@ 
థి 

పుట 

శ 

7 దోణవర్వము 

పద్యము 

, నను భీష్ముని పిదప బలం 

'_ననుమది దూంటువోవు 

నను విను కీచకాంతక 

నమ్ముము వెజివకు మేనును 

నరతనయ [ప్రముఖ 

నర తురగ ద్విరదగథోత్కర 

నరవతి యలరఃగ రథకరి 

నరపతి యానంచా[ళులు 

నరవర మున్న చెప్పితి 
నరసుతున క గ్గమయ్యెం 

నరు డగ్గలికం డలుముచు 

నరు డనుగుబంటు గావున 

నరుల డిటులాడునే నృవగణంబు 

నరు(డు గని నత్వగంబుగ 

. నరుడు దన జేరువోయెడు * 

నరుండును రాధేయు(డు 

నరులడును సాత వ్రకీయు. 

నరుడు నూజు తీ వశరముల 

. నరుడు లేని చోట ననుంగని 

నరుండెడ సొచ్చె నేని 

నరు డొక రథికుని యనుమతి' 

నరు(భొదివి రత(తు వారల 

నరు నబ్దైసం గల వారిని 

నరుని విక మంబు 

నరు జావో న్ఫురణముశకు ' 

నరు లమరు లగుదు రమరులు 

నణికి నిజసారధిం 

నజకి తోడన వారి మేకు 

నలి భగదతు(డు గదువుల 

నలుమడి నీకు నమ్ననుజ 

నలువ చెర్దదొవలళ్ళేకులకూ. 

ఛాకుంగా లోక్0బులం 

నాచేతం 'దెగని పొంచాలురు 
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ప్త 

శ నషి 

పద్యము పుట “పద్యము * పుట 

నావేతి బలువు గని 485 నిలు నిలు 'మెందుంబోగలవు . $22 ' 

నాతనూజులు దుర్భుద్దులీ 608 నిలువుండు వెజపేటిక * ॥ 679. 

నా తెజంగు వినుండు 9&4  . నిశిత నారాచంబుల క్ష 641 

నాతో దలపోయక 900 నిషాదులు గళింగులు Ce 

నాదివ్యాస్త్రంబులు బావో 6:9 నీకు. జూడ ముష్టి నెలవు ° కర్ 3 

నాన్యాస్త్రంబుల నాత(డు 291 నీకును నీవారికిం గయ్యంపు క. 600 

నాశొ(స్ర్ర౭బులు ముందటి 496 నీకు వగవ6 బనిలేదు $62 “ 

నాపలుకు నమ్ము మద్దను 898 నీకొడుకు తుచ్చ మగు కీత్ 

నాయున్న చోట నెపుడు ౨69 నీకోరిక య(ప్రతివాతమే 858 

నారాయణా(్త్ర మిమ్మెయి 640 నీచెప్పిన పాంచాలురం 581 

నాలుకలు |గోయుచు విష 406 నీతమ్ము(గుణ్ణ రూపసి గరి 

నాలో సగ మర్జునుండే 401 నీదు నిశ్చయం బట్టిది . E60 

" నావింటి బలవు( జేతుల 456  నీరినం జూడ నొండొకరినిం 0 

నావుడు గర్దుతోడ 249 నీమగంజెల్లి సై ౦ధవు ననిం 896 

నావుడు నాళం డమ్మనుజ 421  నీమాటకు మాయశ్వశ్రామ 485 

నావుడు నాతం డాధరణి 810 నీయడిగిన యతండు 647, 

నిజబలంబుఅం బురికొల్చిన 601 నీ యవినయంబు వెంపున (ర 

నిజశివిరంబు సొ తెంచి 408 నీయుప దేళము దనచే 864 

నిను. గృత వర్మ ర్చి 496 నీలగళుండు శంకరుడు 640. 

నినుందను6 గా నతి నిర్మల 644 నీలలోహిత వర్దుండు 407+ 

నిను బట్ట గుంథజుండు 584 సిలుండడను రాజు గురునుతు $18 

నిను. |బజాసంవోర మునకు 880 నీ వలన సనాథంచబై. 249 

నిను నమ్మి యొండు వలనికి 485 నీవు దప.ేజో విద్యావిభవ , . 645 
నిను నవలీల దాటి * 484 నీవును నచ్చుజా బన్నిన 560. 

నిన్నును బాండుత నూజుల * B16 నీవు వహించు గురుభారంబు 610 

బియతిం జావక :బాణ 641 నీవు సృకియిరచి త 88 
నిరువమ గుణరా+ీ నిర్గుణత్వ 468 నీ నైనికు శెతయుం సంతోనిల్లు _ 851 

నిరుపషమళ క్రి గరు మెయి కక నుగ్గునూచమైన నగ్గురు క... 

నిర్మలచి_త్త భృంగరమణీయ 402 _ నృపతితోడర్భగూడి కృపుడును  , 677 

నిలిచిన రూవు డొల్లి + 295  వృవతులు సొచ్చిపోరునడ్. ._ "508 
నిలిచియు సొత్యకి శీసం 9 . 48T నెచ్చెలి హీవునుం జూడం ॥ ఇ" కిక్ 

విలవిల కర్షయోకృవండ 185 . వెత్తుటం దోంగినేలయెణఅనింగి ,.,, “850. 
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నెత్తుట జొ శ్రీల్ళి నెబ్ధిసిన 
నెబి దశ్చంబడి వెల్లుగ 
"వేంగీ (బాన్నాణు' చేశం 

"నేలకు నళ్లెండ్రు పొడువున 

నొంచినం  గోపించి 

నొంచిన6 గెరపు సొంపున 

నొచ్చినం జచ్చిన( దెరల్ళిన 

న్యస్త శన్తు)(డైన యాచార్యు 

ఇ 
0 

పంకజనాభ మా పడిన 
పగతుర కంపనువై నెత్తి 

వగీలి యాతని తల 
సటుగతి(జని 'కురుపతి 
పటుగతి నాశిని|పవరు 
వటు నారాచ పరంపరా 

వేటు బాణావాతి (చౌడి 

పటు భల్ద నికరంబు 

పటు శరముల మీందికి 

"పట్టి బలువుగ జటాసురు 
వడియుండి వాండిలం బొడిచి 

పడు( గాక యేమి వగజం 

పతిగలంగ క్ష, ౩ నేయు డబ్బల 

వతియు యువరాజు గవల్బను తొ 

వతి ర హెతాత్మ యైన సత్తి 

వద్రంపడి తన్నా సూతపు తుండు 

, పదమీల రథ .చావాంబుల 

“పదాతి జనంబుల్టుం 7 శ్రై_దువుల్ను అ 

సదియి నేను నిక్ కాణరబో 

వరము కరుణ నైన - 

శో రోణవర్వము 

పద వము 

ర'సేన ేదింపం బనిచితి 

, పరిధాన [పావరణిీ కరణా 

వంకయును చాలునుం గొని 

పలుకక యున్న యద్ధరణిపొలు 
పలుకుల బని లేదీ 

పలుకులు వింటిరే ధనువు 

పలుతలలు ముఖపవికాసము 

పలుతునియలు సేయుచు 

సలుమాటల కిటుమలు 
పలువురు (కూరత బాలుని 

పలువురు బంధులు నొకె_ 

వలువురు రాజులందునిమె 

వలువురు సుట్టు ముట్టుకొని 

పవనజు( డొక్కజె "చెట 
పవనజు చాపమున్ హరుల * 

పవనతనూజుం గంటె 

పవననందనుండు నకుల 

వవనాశనుండు నూర వ్రవావాుండు 

పాంచాల పాండవ (ప్రముఖ 

పాంచాల యాదవ పాండ్య 

పాంచాలురు పాండవులు 

పాండవ పాంచాలాదులు 

పాండవ నై న్యముల్ సెదరి 

పాండవా గజుండు పవనాత్మజు 

పొండవాగజుని'" చాపము 

పాండవుల గెలుచు నాజి 

పాండుఖ్భూవర సూను నైన ములు 

పాము బొదివి వడగిదిగి చిన 

పాయవడు రథచయంబులు 
పో ఈ డిట్లు ప్రత 'వ 

పా -డివేంజే పొదువుఃడు 

పా డు మననేన వరగాడు 



606 (శీమదా౦ ధమవో భాశతము 

వద ఖ్రము 

పొవనంబురియిన పలుకులు 

పావని "సేరియుండ. డొక 

షిడుగుల యట్ల క 

విశ్ళ నుఖుండగు భగదత్తుని 
విన్న నగవుతోడం జెన్నెసలారు 

పిలిచికొనీ మైన వార్థుం 

పిలిచిన. బోవకుండు టిడి 

పిలిచిన మర్లమి దగ 

వీలువు(డు దడయక క ర్లుని 

పుతళోకానలంబును [గోధ 

పు [తళో కాపవాంబును 

వ్యుతుం గనుట యెర్సీ ళ (తునిచే 

పు(తు దలచి తలంచి 

పుర వారు: డనుమతి నేయంగ 

పులికి బనుల్లు వాణీన [కీయ 

పులివాలికండ( గొను 

పులుగు [చాట గ ట్టి 

వూన(గరాదే నా ౩ద్ధానిం 

వూర వవంశ్యులం గావం బూని 

చెక్కం|డు గూడి యి మెయి 

చెక్కం|డు దొరలు దన 
"పెక్కుచోటుల నెజింగిన 

"సెక్కు నదులీది వెడలుట 
పెక్కు రణంబులం గనియు 

"పెదవులు దడువుచుం 7ాళ్టున్ 

"పెనంగం డొడంగె నప్పుడు 
సెనంగి రందు' గొందతు 

"పెనంగు శెడ థఖీమసేనుండు 
చెన(గంగ? జాలరు థీభత్పుతో 

వెనంగు నెడం గర్జుని దిక్కున 

వెనుగాలి. ఇెటుగు శార్చి ౧ 

చేమగాలిని వెన గూలీన 
గి 

™ 

వ్! 

స్ట 

౧ 

P| 

పద్యము 

చెనుపారన్ వరమిచ్చి తట్టు 

చెనుముంట నులబుకు శలఫం 

- వినుమొనతోడ మున్ వికి " 

చెర యోంగలగతిం గవియుచు 

సెఅవారు విజచి నలుగడ 

చిటిీకితి నలు(గులు మేనులు _ 

"ిలుకుణీ యచ్చటి మూకలు 

"ఛీర్చిన మూల గూడ 

పొదివిన నొదవిన కోపంబు 

పొదివిన యగ్గురు[పావున 

పొదివి యవలీల చాతని 

పొదువుచు విచ్చుచు బలువిడి 

పొదువుటయుం గను(గవ 

పోక నిలిచి యమ్మారుత పుత్తు 

పోవనీ(డు వొదువు( గుంతీనూనుని 

పో రెడు నవ్పుడు లావును 

పోవక వాయశేతన గాండీవ 

పౌరవుం డఖిమన్యు బలువిడి 

(వక ట బలాఢ్యు లెక శై 

(వక ఎలి జనునట్టు లిమ్మెయి 

[(వక్ళతి యనం బురుషముండన6యగా 

[పజ నెల్ల ౦ దునుమాడి 

(పతిజ్ఞా భంగం బ య్యెనని 

[పథమ గిరిమ్తీందందోం తెంచు 
[పదర (పవావామునం 

డ్రన్ఫుర ద్వా నరపతియును 

E ఇములు గలుగు నంతకు 

(పొయము కళ్ళి నొక్కటన 
(ప్రేయములు వల్కి నిన్ననుసరింవ 

గొ | న. గి ౧ గం న 

బి 
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పద వము 

జలమును చాను మర్యనర 
బలముల్థయగావ (గ ( జనుటయు 

బలము లచ్చేరువంద 

బలము లిదియేమి నలుగడ 

బలము విటిగి రెండు పాయలై. 

బలహీనులు సంగర ఖీతులు 

జలియుర తో. బగగొనినం 

బల్లి దు(డ్డగ్గు ఫీమ్మ
ుంబడవై. చి 

బలు డేగల కె వడి 

బలుమాయాబల కావోబలములు 

-బలువిడిం గరి గవియుడు 

బలువిడి బహుభంగుల 

జవహుహేతి (పకరంబులణ్ 

బాణ ఘట్టనం గటకటంబడి 

'ాలధ్వంసకు నా దుళ్ళిలుం 

రాలు(డవు నీవు కుంథజ 

"బాలుండవైన నీవరిది 

“చాలు(డు సుకుమారుడు 

'లాలు(డొండి యిట్లు పలువుర 

+వాసటమై వృకోదరు(డు 
బిందు చిదాత్మనా

దజుయ 

'శిరుదు జిత శ్షమంబు 

శలతుకం దలంచి లేని 

ఇచ్చా చర్యమునం జఉపం
బున 

[వివ్యూ విద్వేషంబు పరికించి 

, టి గా|తంబుల ఘోట శాంగముల 

భయ మేటికి వినుడు 

అ ఇ ణి 

శల్లం బొకకట విల్లు దుంచి 

ము 

[దోణపర్వ ము 

పుట వద న్చ్రము 

భవదీయ చావో
వి వోరంబు 

భవ్యం టన బలాధిపత్యము 

ఇానుమంతునిం 
జంపిన పగ 

భీమనాదుండు ఫీముండుద్దాము 

థీమనేన పురస్సరుతై 

ఖీమార్జునుల బారింబడి 

భీము జేర నరిగి 

భీముండు. గర్జుండుం గచిసి 

ఫీము(డు గురుపతియు 

భీముడు గద వై చిన 

ఫీముం డుద[గళం గచియ 

నీము(డు నట్టివాండె యరిఖీషణ 
ఫీమునిం దత్చోదరులను 

ఫీమునిచే నని నశ్వళ్ళామ 

భూనాథుడు బొంకండు వీను 

భూరమణ విదుర డమ్మె యి 

భూరియు శినివరుండు 

భూరి శవుండు సచ్చుట 

భేరీ మృదంగ శంఖమవో 

వు 
మంజెడు బలునారసమీల 

మందగతీ. జనుము చొ చెనుకం 

ఉురెదస్టిత సుందత కదొనాళదు " 

మగధపతొ సూనురీడ2 ౫ 

| కుగిడి యట నిరూపించి ౨. 

థీమనందను చావువః (కేముడిం ఛి 

ల 

గాణ 

యా 

క్ 
5 

mT Ep 

ee: 
cen 2 
FY ws 
Trig: 

ఫ్ ఇ 

1 

' ఫ్ |? 

కక్ క్ట క్ష్ కక్ శ శ 
ఠో డ్ l 

క్రీ 
Be 

ఆహో 
7 

స్ క్రి శ్ర 

శశ క్రీ కఫ్ కి కి నీకిక్ర కకక 



an బ్యా 

698 శ్రీమచాం౦ద్రమవో భా రోతము | 

పద్యము పుట పద్యము * వుట 

మగుడంగ 'చానవ (పవరు 604  మజచికే యీసభన్ భువన 500 
మగుడం జని యాంగి నికిత 492  మణియు నతని మెయి $04. 

మణిగణోజ్ఞ ఏలమైన మన వ£4ళ  మజియ్యు నమ్మహీళ పరుడు ఇదర! 

మది నయ్యిరువుర మాటలు 629 మజియు నిరువది మెటుంగు 462 

మనకింత |[పియం బగు నే ర్ బల్లి మజియు నిరువ చేను 428 

మన కిది సమయము నుండీ $,7 మటియును శరశతకము ; 478 

మనకు నిమిత్తము లెంతయు 414  మటియు నొక్క |వతిన 886 

మనకు నిమి త్రము లెంతయు 478 మఆయీయు వృకోదరాది సోదరుల. ~ 21 

మనకును నితనికి నై ంధవు 452 మవానీ యాకృతి సంయమి 616 

మన -చేసీన నుక్ళత ౦బుల 400 మహితలావణ్య మును ' లిక్! 

మన తొమ్మిది సిడముల 463 మా కిరువురకుం దోడు 500. : 

మనబల మార్చినంగినిసి 272  మానునులు వోలె నున్నార లేను 888 

మనబలము గదియు 266 మాయు జీకటి విరియుండు 547 

మన మంతకు వేజొక దిక్కున 597 మాయలు జూదము తోడన 814 

మనమున గూంతీ వాక్యంబును | 520 మాయా నముఖంబున మార్గణ 509 

మనమునంగొంకక యొదురుగ 458 మారుతి యిమ్మెయి నక్కురు 588 

మనమున ఖేదము మోదము 881 మార్భలంబులు సొచ్చి మాతంగ 801 

మన మూశ దటీసి యుద్దతి 511 మిడుక మిడుక ని అ్తెఅంగున 842 

నున మూక యొది(గి గుంపులు 438 మిమ్మును బాంచాలుర (గడు "888; 

మన మూకలు నట్ల కా(దలంచి 580 మిల్లు బల్హింబునై 'మెలంగంగ 871" 

మన మెంత నెట్టలమొ 562 మీ తండ్రికి నే మృత్యువనై_ ర్] 

మనవారును రణ కౌతుక 264 మీ యందట చేత ననుజ్ఞాతుండ 888 

మనవారు వారి వారలు ధ్లిర్ మీ రందలు నట్ల కాదే 636 

మన వేగుల వారు వచ్చిరి ' 491 మీరును[జ్రుగొములు (దిలోకే - 608 
మనసిజ మూ ర్తియైన 869 మీలెల్ల జూచ్తుచుండ్లంగ 244 

మనసేన “పెలుచం గడఢ(గిన 899 7 మునిజనవల్లథ యివ్విధము . 289 

మన సేనల నొక్కెత్తున 689 మునినాథ దేవకీనుతు 408 

మనుజాధివ తగుసమయీం 881  మునినాథ నీవు నెప్పగ “868, 
మము నీతని కొప్పింపక 628 _మ్యునినాయ,మృత్యువు ఆ 8 
మమ్ము కాదునీ వెవ్హ్వరి? * 680 మునివర |దోణుని వృత్తము  ల్మ్కీలి0 

మమ్ము నరయు భరమున” 4 * $93 మనినముదయవ్నాచ్యా? “ . 408 
మరుచాత్మజు( డేచిన న్నరు: 524 మును దివ్యా స్త్ర) బలంబున ం $148 

గ 



పద్యము పుట 

మును [దోణునిం బొలియించితి “ 686 

మును నీవైన్నితి వికమాఢ్యు 888 

మును (పసిద్ధా బొంది చనిన వి 9 

మును బకుననుజుని వలనం ' శ 60 

మును మాయే [మింగి దనుజేందుని. 605 

మును శకుని ఖద్దిమె గెలిచిన ర్ 15 

మును సంకటపడి మూ(కలు 459 

మున్నాపని నూనుసులం గన్నన ర్ 55 

మున్నెన్నండు నివ్విధమేం గన్నది 455 

మృత్యు దేవియుం బిర మేస్టికిం 860 

మెయిమెయిం జెకంగి మెచ్చించి £47 

మెలు(గులు గ ర్డి తంబులును 298 

మెతలుగు మెబిచినట్లు 826 

మెలునము ధనుర్ట ండము లవ్00 

మేను మృదు శయ బ్రసగము £97 

మేపి క ట్ట్లాయిత ౦౭బయి 448 

మేరు వొయిగుట యినుండిల 255 

మేలుదలంపు శోభనము 428 

మొగమున గయ్యపు "వేడుక 249 

మొనల తోడను దనతోడ 528 

మొనలోన నిలువ నొల్లక 417 

మొనలో నిలువక. యు_త్తరమున 616 

మొరప వాన 'పెల్లుగురినె + 419 

(ముచ్చుల మూఢత్వమునరి ఇ 878 

శీ 

ం యు 
అయదువంశ ౦బున లోక బి58 

యాదవ్శ కౌరవాసాండవుల్తాధిగా 809% 
యోగింరూ చ్దిత కమలా భోగ 4 648 

యహావన్గంబునంద పమాచరింప, _ 868" 
"al ' "లి 

“అ 

తోదోణవ రము 

పర్యము 

ర్ 

“రథ కరి తురగోత్చ పృథివీ 

రథము డిగ్గి తొలంగి 

రథము డిగ్గి వార్తాళులు 

రథమును నళ్వమ్ముల 

రథ వితతి వఠపీ 

రథ్యంబుల దగయుడువను 

రభసంబున. (వాగ్జ్యోతిష 

రభసోద [గత ( బూన్చి 

_ రయంబునం జని కరంబులం 

రయమారన్ బలువిల్లు 

రయమున విల్లు[దుంచిన 

రవి శశివహ్ని లోచన 

రహిత గుణ ఇబాపుండగు 

రాచూలికి నుచితంబగు 

రా[తులీ పని క ర్లుతో 

రాభధయు. జూచి రారాజు 

రామునందును గ్నార్త వీర్యతితీకు 

రారాజు గృపుండును 

రిత దడవుగాకుండంగ 

రుక్మర థుండను వాడు 

రుక్ళర ధుండు వడిన 

"రేపకడ యుభయ బలములు 

రోమమున ద్లుస్ససేను(డు 
ఇ 

అ 
లవడ భార్యల నుపల్యాక్షించ్చి 

లలిత చతుర్థ శ్యాఢకక మల 

లావును వెరనును మజయయగ . 

699 

వుట 

&()8 

445 
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వద్యము 

వంగాధీశ్వురు  జేను(గుం 

వుంది జనంబులు మాగధ 

వంది బనతుములము ల 

వగపింక నెన్న(టికి చెగు 

వగపున ఇడ యీకుము 

శ్రీమచా౦ ధమవోభాసీత ము త 9 

వచ్చితి రశాభేయుండంగను విచ్చి 

వడిం జక ంబున వె_చిన 

వడిరాధేయుని నాతని 

వనగజ మంబు జాకర 

వననిధి నడు నీటంగలము 

వనమున ఫలమూలంబులు 

వర దివ్యాన్ర్రవిదుండు 
వరమిచ్చె దేని6 గోరెద 

వలది క్లులని యేను 

వలదు రన్న సిన్న వాడవు 

వలయు కొెలంది నెలుం౫ త్తి 

వలవని (చేలరి మాటల 

చవా(డినార సఘులు మూడు 

జాడు దోడ్పడం గడగి 

వానితోడిద లోకమై యేను 

వాని నెడ నలీకి యవ్పవమాన 

వాని వారెల్ల నీ వని వాని 

ఇవారలందఆజు సూతనందనుం 

వారల. బొదువ నడరు 

చారల రథ్యంబుల దశ్సారథులం 

వారలు దమతమ బలములు 

చారలు లింగాదిస్టానాగ్రూఢుం గా 

జారీ గృతవర్శ మార్గా 

వారి చీము కం, లి 

తారి తలంపు వొస(గ చేరదు. 

a 

పుట వద న్టము 

వారి నెజ్సుంగుదు నేనున్తు 

వారిం దలపడి పోరిరి 

క్ష వా రెవ్వ "రెవ్వ రంశురి 

వాలమ్మీలు వది మేవం 
'వాలిక దొడ్డ నార సము 

వాలును బలకయు గొని 

వాసవు నంత వానికిని 

విందాను విందు లేకన్యందన 

విందుల. గనీ నట్లాత (డు 

వింధ్యాది వోలెనా (వతివింధ్యు 

వింశతి శరముల నేసి 

వికట విన్ఫురదసి చర్మ 

విచ్చిన మూకల క్ డ్డ ము 

విచ్చుటయు నంట దాశి 

విజయుం డతని వరానా 

విజయుండను శైలము 

విడు విడు మాశం డిమ్మెయి 

విన(డె జరానంధాదుల 

విని సంశ ప్పకు లేము దక్క 

వినుండీ నాదు [పతిజ్ఞ నీవు 

విను నే డద్డును. డన్య 

ఏను పాంచజన్య పటునిస్వన 

వీను పౌరుషము నిరర్థక మమ 

విను మడ. గౌకివై ( బడి మైనను 

విను మప్పుడు నిజళకు ల 
త్ో అ వాటి 

వినుమ్రా(౭ది పోలెందన 

వినుమా ధృష్టదురమ ఎ? 

విమము క£రీటి దివ్యశర 

వినుము తడీయ యోధులును 
ల ఈ. జి ౨ 9 
వినుము న రేం దో పాండవులు 

వినుమునిశాసమయంబున **, 
వినుము భవ'క్సేనాపతి . 

జీ 

+ 



అ ఇ 

పద్యము + క 

వినుము వృడ్దమత్తు%ండను 
వినుమ్ము వేగిన సం[గామమునకు 

విను జనరు దివసంబున 

విను సహదేవుడు దుళ్శాసను 

విను సింధురాజవధయును 

విను సింధుర్థాజవధయును 

* విపినంబు నడంచు దవళిఖి 

వివులాంబుద్రములు వూనీన 

విరథుండీయ్యును రాజనందను(డు 

విరథు(డై. యతండు వృషనేను 

విరియించి తామర లలో 

విజిగినచో నిలువక 

వీటి గం బిక్కు రథంబు లొక్కా 

విలసిల్లుచు నుండగ 

విలు దునుమాడి వకమున 

ఏలు దునుమాడి 'వెండియును 

విలు దుమురు "నేసి గుజ్రంబుల 

విల్లు వష్టెడు వారల 

వీళ 'మెయిగీడి కొడుకుం 

, వీంజె నై ంధవుండు వీనిచుట్లను 

వీరలం జూచి తగుమాట 

వీరాస్త్రి శర్కరాఘున 

నీరచట నివ్విధంబున 

పీరేమి గాశెదరు తా నేర్తూప్తూక 

వృకుండను పాంచాలకుమార్మక్టు 

వెండియ్లు 

వెండియు 

, వెండీయు నాచార్యుంజేయు 
వెడం తూపున్హ్వ గేతువు 

4 

ఇన్నుమ్మునుంగందిపియంగో క; 
"వర ను లోవునుం గలిగి 

వెరవును లావులేని (పజ 

4 

పుట" 

త రోణపర్వము 

పద స్రము 

వర వే సంపద. గోరి 

"వెజు(గు వడి కుంభభవుండుం 

" వెఅవకుం డిట మరలుండు 

వెన మూారుతియు నలంబుసుండు 

వెసరాభేయుని తొలగిన 

వేగంబ వేల్ొక ౯ నిలుగొని 

వేడుక మొ దలపడి పోరాడిరి 

చేదములుం దద౦ంగములు 

"వేదములు ధర శ్రవాచక 

"వేదశిరోమణి చరణా 

వలొక విలుగొని 

'వేలొక విల్లు పుచ్చుకొని 

వైరం వాత్మల నిండి యుండ 

వెరి వినాశన (క్రియకు 

వ్యాఘదత్తుండు సొత్యకి 

వ్యాన (పనాద మహిమం 

శ 
శకుని కృళవర్శ క్ళప కర 

శకుని కృతవర్మ థల జాహ్లాక 

శకుని చేతియడ్డ సాళ్లులు 

కే క్తి యాచార్యుని థా 

శక ,దెవ నిశిత చ|క్రంబు 

శర గురుం డెచటికిం దజిమిన 

శరజాలమవా వాతన్ఫురణంబున 

శర జీప్వూఖీకరుండగు 

శరభసింవా వ్యాఘన_త్త్వ 

కరము తోడ నొక్క_గోరము 

శరము లొక డొకండు 

శరవేగము ర థగమ్థున్ల 

శలభమ్ము వప్వ్నిమీంద 7 

ళల్య కృతవర్మముఖ యోధ 



702 శ్రీమచా౦ ధమవోకాళ్కికము ౮-4 

వద గ్రము 

కల్యుండును [(చౌపదీపు[ తుల 

భినివరు( ఢాజాలెర్సిను 

శినివరు(డు సోమదత్తుడు 

థినివరు నద్భుత వికమ 

శిరము లురంబులు గరములు 

భు భమగు నుర్విమృ త్రిక 

శ నేయుండును థీమసేనుండు 

శోకంబునం గోపంబునం 

శారి పార్థ పార్థ వై 0౦ధవుతల 

శారి మెయిని భగదత్తు(డు 

శార్ వ్రరుర్యుండగు వసాతి 

(శ్రీకర భకాంభోధి సుధాకర 
(శ్రీథామ లసధపాంగ 

(శ్రీమత్త్వాయుష్మ త్ర సుధీ 
(శ్రీరమ్మ్య య్మదివర వ్ర 
(శ్రీసంశ్రయ మంగళ గౌరి 

[శుతి ఫలరన థావస్తుత్య 

[శుతు అభ్యసించి తతుల 

అట 

స 

నంగ రంబున(- దన్వి నని 

సరగర [క్రీడ సలుపు 

నంజయుం డతని కిట్లను 

నంతానార్థియయి దంతత ౦బును 

సంర ౦భవిజ్బంథితులడై 

నంవరు (డను మవోసంయమి 

నంకో ప్పక సమితి తోడ 

సంక _ప్తకులు మజియుకు 

సత్యుజిత్తు మేన సాయక 

సన్యా మున రాజ్యసంప్పద  ' 

నమరంబున నీవోడుట ఆ 
€ 

సమరవిశేషంబు తెజంణింగింపు 

a 

° 

వుట 

469 

499 

578 

594 

298 

645 

541 

ర్24 

547 

811 

889 

తి . 
వద నము 

సమరోదోర్టిగము వీటికీం 

నమనీన నేన జూచి లో 

+ సరభన వృత్తిం బాండునుత క 

సర్వ నేశీంధిపత్యంబు 

సర్వ నై న్యంబులును చై_న్యంబు ° 

సవోదేవుండును గదగొని 

సవాదేవుండును మగిడి 

సాత్యకి విల్ల ర్థ చం|దే బాణంబున | 

సాత్త రన తేయ వాజ్మయ 

సాధనము గాంజివంబళు 

సారథి గూల్చి యళ ముల 

సారథి తురంగముల 

సావాంకారుండగు గురు 

సింధురము మహో |దేక మదాంధం 

సింధు దేళోద్భవ సీర 

సింధుపతి దెనకు 

సుభ [చాతనయుం డతని 

నుర లాదిగం గల జీవులు 

నురలును సిద్దులు విధ్యాధరులు 

సుస్థిరుండ వై సమరపశారం 

సూతనందనునకు నెడసొచ్చి 

నూత సుతుండు పాండున్నప 

సూతసుతు విల్లు [ద్రుంచిన 

సెజ్జ యందు. మేను చేర్చి 

ఛేనాపతిత్వమునకుం భూని 
ఒచేనాష్టతి యగు (దువద 
'సేనానముదయ వ _ర్తకుంగా 

చె ంధవుం డొక్క! జేలయని 

వై ౦ధవు ఫోరకబంభంబు బి 
ఫీ ంధవున 'కడ్డమిన్న “' 

@ అ ఖై-నికులు' నన్ను. గన్గుగొని , *_ 
సొమ్మ వోయి పడిన నుడతు శ గ క్షక్షక్ష్లై ప్ర బై స్రీ పి శై, 



పద్యము = 

సోనుద తుండు తొమ్మీగ్షి 

సోలుచు భ్లోర గిలంబడి 

సౌమద తి యిట్లు నచ్చిన 
జూ ౧ 

స్థావర ములు జంగముములు 

స్వాగత మేమియిద్దణి 

or రూ 
పహాంసగొర ఘమ్నులగు వాయములు 

వోంనతూలి:। పొన్పునందు 

వాయముల జంపి నూతు 

వాయములను సూతు నొంచి 

వాయముల మీద సూతుపయి 

వారిగురు(డు నీకు! (ేడియు 

వారి శేమియు నన చేరక 

వారి ను విశిఖముల 

జెట్టీ! 

4 దోణవర్వము 

వుట పద్యము 

వారి మేనల్లుడు గొంతి కూర్చు 

వారి యాత్మ యధ్డునుక “కావోరి 

. వారియుం జాండవులున్ 

వారియుం జారు(డునటు 
® య 

వారి యొక్కండు వీవొకండవు 

వారి వనువ వారిబలములు 

పారిసుత నూతిమావుల 

వారుండు వినోదార్థ ముగా 

వారులను నూతుని6 జంపిన 

హారుల పయిన్ మురారివయి 

వార మందస్మితము తోడ 
యి 

వోయను ధర్మరాజ తనయా 

హృదయ సరసిరువా 

పాడింబు( డల్లి యు గాక్ళోతి 

— (0) — 


